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ÖNSÖZ 

 

 
1976 yılından beri her yıl düzenlenen “Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongreleri’nin 34. ulusal 

kongresi (TARMEK2022); 7-9 Eylül 2022 tarihleri arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde TARMAKDER (Tarım Makinaları 
Derneği) ve TARMAKBİR (Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği) işbirliğinde Bilecik’te 
düzenlenmiştir.  

İlki 47 yıl önce yapılan ve günümüzde farklı üniversitelerin Tarım Makinaları ve Teknolojileri 
Mühendisliği ve Biyosistem Mühendisliği Bölümleri tarafından düzenlenen bu kongreler üç yılda bir 
uluslararası ve aradaki iki yılda ulusal düzeyde buluşan akademisyen, bürokrat, teknokrat, uygulamacı, imalat 
ve pazarlama firmaları gibi sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmektedir. TARMEK 2022 kongresine 
171 delege katılmıştır. Kongrenin ilk gününde “Tarım Makinaları Geleceğine Bakış” konulu panel düzenlenmiş 
ve temaları “Tarım Makinalarında Yükseköğretim” ve “Endüstri 4.0’dan Tarım 4.0’a Türkiye’de İşgücü 
Piyasası, Dünya’daki Teknolojik Dönüşümün Neresinde?” olan 2 özel oturum yapılmıştır. Akademik sunumlar 
4 ayrı salonda paralel olarak yürütülmüş ve 20 oturumda 66 sözlü sunum ve 24 poster sunum üzerine 
tartışmalarla bilimsel ve uygulamaya dönük sonuçlar çıkarılmıştır.  

Sunulan bildiriler özet veya tam metin halinde elektronik ortamda Kongre Bildiri Kitabı olarak 
yayınlanmıştır. Ayrıca isteğe bağlı olarak tam metin bildiriler 2020 yılı itibariyle uluslararası statü kazanan 
“Tarım Makinaları Bilimi Dergisi’nde ya da Uluslararası yayınevi statüsünde olan Akademisyen Kitabevi 
tarafından “Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Üzerine Güncel Araştırmalar II” isimli kitapta, kitap bölümü 
olarak yayınlanmıştır. 

Kongrenin gerçekleştirilmesinde büyük destekleri olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve öğretim elemanlarına, Biyosistem Mühendisliği 
Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerine, Tarım Makinaları Derneği’ne (TARMAKDER), Türk Tarım Alet 
ve Makineleri İmalatçıları Birliği’ne (TARMAKBİR), sponsorlarımıza, kongre bilim kuruluna ve kongreye 
iştirak eden tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. 
 
 

  Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Bahadır SAYINCI 
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Etlik Piliçler İçin Bir Sağlık Tarama Robotunun Tasarımı ve Geliştirilmesi 

Design and Development of a Health Screening Robot for Broilers 

Arda AYDIN1*, Anıl ÇAY1, Habib KOCABIYIK1

1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 17100, Çanakkale, Türkiye 

*. Corresponding Author (Sorumlu Yazar): A. Aydın, e-mail (e-posta): araydin@comu.edu.tr  

ÖZET 

Bilimsel ve teknolojik araçların sürekli gelişmesi nedeniyle hemen hemen tüm etlik piliç çiftlikleri üretim açısından otomasyona 
ulaşmıştır. Ancak çiftlik düzeyinde hasta ve ölü piliçlerin erken tespiti için henüz tam otomatik bir tarama sistemi geliştirilmemiştir. 
Bu nedenle, hasta ve ölü piliçler halen manuel yöntemler ile belirlenmeye çalışılmaktadır. Ne yazık ki, bu manuel yöntemler oldukça 
zor ve zaman alıcıdır. Çünkü sadece bir etlik piliç kümesinde 20 bin ile 100 bin arasında piliç bulunmakta ve çiftçinin sahip olduğu 
diğer görevler nedeniyle piliçleri sürekli izlemesi mümkün olamamaktadır. Bu sorun karşısında, ölü ve hasta piliçlerin otomatik 
tespiti için ses, görüntü ve farklı sensörler aracılığıyla birçok çözüm geliştirilmeye çalışılmış ancak bu çözümler laboratuvar 
düzeyinde kalmıştır. Bu çalışmada, hasta ve ölü piliçlerin erken tespiti için çiftlik koşullarında çalışabilen özgün bir sistemin 
tasarlanması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle bu çalışmada, Hassas Çiftlik Hayvancılığı (PLF) yaklaşımıyla, piliç 
yetiştiriciliği için bilimsel olarak sağlam ve pratik yeni bir metodoloji geliştirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen sistem için Türk 
Patent ve Marka Kurumuna 2019-19274 numaralı patent başvurusu yapılmıştır. Bu yeni sistem donanım ve yazılım olmak üzere 
temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde x, y ve z eksenlerinde hareket edebilen ve piliç kümesinin tavanında çalışan 
kamera ve sensörlerle donatılmış tam otomatik tarama sistemi tasarlanmış ve geliştirilmiştir. İkinci bölümde ise tarama sisteminin 
tamamen otonom olarak çalışabilmesi ve etlik piliçlerin sağlık durumu ile konumunun belirlenebilmesi için Arduino ve Python 
programları kullanılarak farklı algoritmalar ve yazılımlar geliştirilmiştir. Sonuçlar, geliştirilen sistemin tamamen otonom olarak 
hareket edebildiğini ve hedef alanın tamamını 7/24 tarayabildiğini göstermektedir. Sistemin ölü ve hareket edemeyen hasta piliçleri 
tespit etme başarısı %90 olarak belirlenmiştir. Ayrıca tespit edilen piliçlerin sağlık durumu (hasta/ölü) ve konumu SMS yoluyla 
çiftçiye tam otomatik olarak anında iletilebilmektedir. Çalışma bulguları değerlendirildiğinde, geliştirilen sağlık tarama robotunun, 
kümeslerin AB standartlarına ulaştırılmasına ve mevcut ihracat yasağının kaldırılmasına yüksek oranda katkı sunacağı sonucuna 
ulaşılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Görüntü işleme, Otomasyon, Akıllı hayvancılık, Erken tespit, Hayvan sağlığı ve refahı 

*Bu çalışmada kullanılan veriler, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesinin [Proje No: 2210349] bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Yazarlar bu araştırma projesini destekledikleri için TÜBİTAK’a teşekkür eder.

ABSTRACT 

Due to the continuous development of scientific and technological tools, almost all broiler farms have reached automation in terms 
of production. However, a fully automated screening system has not yet been developed for the early detection of sick and dead 
chickens at farm level. For this reason, it is still being tried to determine sick and dead chickens by manual methods. Unfortunately, 
these manual methods are quite difficult and time consuming. Because there are between 20 thousand and 100 thousand chickens 
in only one broiler house, and it is not possible for the farmer to monitor the chickens continuously due to other duties. In the face 
of this problem, many solutions have been tried to be developed through sound, image, and different sensors for the automatic 
detection of dead and sick chickens, but these solutions have remained at the laboratory level. In this study, it is aimed to design 
and develop a unique system that can work in farm conditions for the early detection of sick and dead chickens. Therefore, in this 
study, it is aimed to develop a scientifically sound and practical new methodology for broiler farming with the Precision Farming 
(PLF) approach. The patent application numbered 2019-19274 was made to the Turkish Patent and Trademark Office for the 
developed system. This new system basically consists of two parts, hardware, and software. In the first part, a fully automatic 
scanning system equipped with cameras and sensors that can move in x, y and z axes and works on the ceiling of the broiler house 
has been designed and developed. In the second part, different algorithms and software have been developed by using Arduino and 
Python programs so that the scanning system can work completely autonomously, and the health status and location of broilers can 
be determined. The results show that the developed system can act completely autonomously and scan the entire target area 24/7. 
The success of the system in detecting dead and sick chickens was determined as 90%. In addition, the health status (sick/dead) 

Sözlü Bildiri 

1

mailto:araydin@comu.edu.tr


and location of the detected chickens can be instantly transmitted to the farmer via SMS. When the study findings are evaluated, it 
has been concluded that the developed health screening robot will contribute to the EU standards of the poultry houses and the 
removal of the current export ban. 

Keywords: Image processing, Automation, Smart livestock farming, Early detection, Animal health and welfare 

* The data used in this study constitute a part of the research project [Project No: 2210349] supported by TUBITAK. Authors thanks 
to TUBITAK for supporting this research project.
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Traktörlerde Kuyruk Mili Gücündeki Kayıp Oranının Belirlenmesi Üzerine Bir 
Çalışma 

A study on the Determination of the Loss of Pto Power in Tractors 

Sadık Oğuz YILDIZ1*, İbrahim DEMİR2, Selçuk OLUM3, Meltem Deniz CAN4

1 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü, Traktör ve İş Makinaları Bölümü, 06170, Ankara, Türkiye 
2 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü, Traktör ve İş Makinaları Bölümü, 06170, Ankara, Türkiye 
3   T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, İç Denetim Başkanlığı, 06800, Ankara, Türkiye 
4  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü, Traktör ve İş Makinaları Bölümü, 06170, Ankara, Türkiye 
* Corresponding author (Sorumlu Yazar): S. O. Yıldız, e-mail (e-posta): oguzyz@gmail.com 

ÖZET 

Bu çalışmada Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü (TAMTEST) tarafından 2021 yılı içerisinde OECD Kod 2 standardına 
göre deneyleri yapılan toplam 210 adet traktörün, kuyruk mili performans deneylerinden elde edilen sonuçlar incelenmiş ve ortaya 
çıkan veriler ışığında traktörlerde teorik motor gücü (TMG) ile kuyruk mili gücü (PTOP) arasında oluşan ilişki tanımlanmaya 
çalışılmıştır. 

OECD Kod 2 traktör deneylerinde traktörler kuyruk mili vasıtasıyla fren cihazına (eddy current dynamometer) bağlanarak devir ve 
tork değerleri ölçülmekte ve güç değeri hesaplanmaktadır. Veriler incelendiğinde, kuyruk milinden ölçülen güç ile beyan edilen 
teorik motor gücü arasında bir fark oluşmaktadır. Transmisyon, hava filtresi, egzoz susturucusu ve hidrolik pompadaki kayıplardan 
kaynaklanan bu fark traktörün üzerindeki donanımlarına göre değişiklik göstermektedir. Traktör deneylerinde referans değer 
olarak kabul edilen motor gücü değeri bazı belirsizliklere yol açmaktadır. Bazı traktörlerde kayıp %15-20 aralığında olurken 
bazılarında ise kayıp %10’un altına düştüğü anlaşılmıştır.  Bazı traktörlerde ise beyan edilen gücün üzerinde performans 
gözlemlenmiş, bu traktörlerde ise teorik motor gücü beyanının yanlış yapıldığı anlaşılmıştır. Traktörlerin yazılım ayarlarından, 
yakıt pompası ayarlarından, vb. ayarlardan kaynaklanan bu tür problemlerin oluşmasını engellemek ve belirsizliği ortadan 
kaldırmak için PTOP / TMG oranını belirleyerek kuyruk mili kayıp oranını doğru tespit etmek gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, OECD Kod 2 traktör deneylerinde referans değer olarak kullanılan teorik güç ile kuyruk mili gücü arasındaki 
ilişkiyi belirlemek ve bu sayede traktör performans deneylerinde oluşabilecek problemleri ve belirsizlikleri ortadan kaldırmaya 
yardımcı olmaktır. 

Çalışmada, TAMTEST bünyesinde gerçekleştirilen OECD Kod 2 traktör deneylerine göre hazırlanan raporlar incelenmiş, deney 
verileri değerlendirilerek traktörler ürettikleri güce göre 4 gruba ayrılarak gruplandırılmıştır. Oluşturulan gruplar arasında 
karşılaştırma yapılarak kuyruk mili kayıp oranı yorumlanmıştır. Yapılan gruplandırma aşağıda verilmiştir.  

1. grup: 33,0 - 40,7 kW arası

2. grup: 44,4 – 58,0 kW arası

3. grup:  62,5 – 86,0 kW arası

4. grup: 88,0 – 224,0 kW arası

Tüm grupların genel ortalama analizi neticesinde; PTOP / TMG = % 88,8 olarak hesaplanmıştır. Bu oran deneyi yapılan traktörün 
özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikleri görebilmek için her bir grup kendi içerisinde çekiş durumu, yakıt 
pompası tipi, turbo ve intercooler bulundurma durumlarına göre de alt gruplara ayrılmış, tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Traktör kuyruk mili performans tersti, Traktör kuyruk mili gücü, OECD Kod 2 

ABSTRACT 

In this study, the results obtained from the PTO performance tests of a total of 210 tractors, which were tested according to the 
OECD Code 2 standard in 2021 by the Agricultural Equipment and Machinery Test Center Directorate (TAMTEST), were tested. In 
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the light of the resulting data, the relationship between theoretical engine power (TMG) and PTO power (PTOP) in tractors has been 
tried to be defined. 

In OECD Code 2 tractor tests, the tractors are connected to the eddy current dynamometer via the PTO, the speed and torque values 
are measured, and the power value is calculated. When the data is analyzed, there is a difference between the power measured from 
the PTO and the declared theoretical engine power. This difference due to the losses in the transmission, air filter, exhaust muffler 
and hydraulic pump varies according to the properties on the tractor. The engine power value, which is accepted as the reference 
value in tractor tests, causes some uncertainties. It has been understood that while the loss is in the range of 15-20% in some 
tractors, the loss is below 10% in others.  

In some tractors, performance was observed above the declared power, and it was understood that the theoretical engine power 
statement was made incorrectly in these tractors. From tractors software settings, fuel pump settings, etc. In order to prevent such 
problems arising from the settings and to eliminate uncertainty, it is necessary to determine the PTO loss ratio correctly by 
determining the PTOP / TMG ratio. 

The aim of this study is to determine the relationship between the theoretical power and PTO power, which is used as a reference 
value in OECD Code 2 tractor tests, and thus to help eliminate the problems and uncertainties that may occur in tractor performance 
tests. 

In the study, the reports prepared according to the OECD Code 2 tractor tests carried out within TAMTEST were tested, the test data 
were evaluated, and the tractors were grouped into 5 groups according to the power they produced using the qualitative system. 
The PTO loss ratio was interpreted by making comparisons between the groups created. The grouping made is given below. 

1st group: 33,0 - 40,7 kW 

2nd group: 44.4 to 58,0 kW 

3rd group: 62,5 – 86,0 kW 

4th group: 88,0 – 224,0 kW 

As a result of the general average analysis of all groups; PTOP / TMG = 88.8% is calculated. This ratio varies according to the 
characteristics of the tractor tested. In order to see these changes, each group has been divided into subgroups according to the 
2WD or 4WD, fuel pump type, turbo and intercooler presence, and tables have been created and interpreted. 

Keywords: Tractor PTO performance test, Tractor PTO power, OECD Code 2 
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Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyohidrojen Üretimi 

Biohydrogen Production from Plant and Animal Wastes 
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ÖZET 

Artan küresel enerji talebi, hızlı değişen iklim ve tükenen fosil yakıtlar gibi nedenlerle dünya çapında temiz ve sürdürülebilir 
alternatif enerji kaynaklarına ilgi her geçen gün artmaktadır. Son zamanlarda, biyohidrojen üretmek için sürdürülebilir enerji 
kaynaklarının kullanılması dünya çapında büyük ilgi görmüş ve hidrojen üretimine yönelik birçok yeni teknik geliştirilmiştir. 
Hidrojen yakıt; enerji içeriği, temiz doğası ve yakıt verimliliği nedeniyle fosil yakıtlara umut verici bir alternatif enerji kaynağı olarak 
görülmektedir. Geleneksel fosil kökenli enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında, hidrojenin enerjisinin içeriği (142.9 kJ/g), benzinin 
~2.8 katı ve kok kömürünün 4.5 katıdır dolayısıyla yüksek bir yanma ısısına sahiptir. Hem fosil hem de yenilenebilir biyokütle 
kaynaklarından elde edilen hidrojen, sınırlı olmayan ve farklı uygulamalara sahip sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Bu 
derlemede, en yaygın kullanılan biyohidrojen üretim teknikleri olan doğrudan biyofotoliz, dolaylı biyofotoliz, foto-fermentasyon ve 
karanlık-fermentasyon işlemleri incelenmektedir.  Ayrıca, çevre dostu olan ve temiz hidrojen yakıtı üreten biyohidrojen üretimi, 
hammadde olarak farklı atık (bitkisel ve hayvansal atık) maddelerin biyohidrojen üretiminde kullanılması ile ilgili uygulamalar 
hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Biyolojik yöntemlerle hidrojen üretimi, kimyasal işlemlerden daha ekonomik ve çevre 
dostudur. Özellikle lignoselüloz içeren tarımsal atıkların fermentasyonundan önce ön işlemler gereklidir. Bu ön işlemler fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik işlemler olarak 3’e ayrılmaktadır. Tarimsal atıkların biyohidrojen hammaddesi olarak kullanılmasıyla atıklar, 
etkin bir şekilde katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülebilir. Böylece enerji tasarrufu sağlanır ve çevre kirliliği azaltılmış olur. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal atıklar, Biyohidrojen, Enerji 

 
ABSTRACT 

Worldwide interest in clean and sustainable alternative energy sources is increasing day by day due to reasons such as increasing 
global energy demand, rapidly changing climate and depleting fossil fuels. Recently, the use of sustainable energy sources to produce 
biohydrogen has attracted great interest worldwide and many new techniques for hydrogen production have been developed. 
Hydrogen fuel; Due to its energy content, clean nature and fuel efficiency, it is seen as a promising alternative energy source to fossil 
fuels. Compared with traditional fossil-based energy sources, the energy content of hydrogen (142.9 kJ/g) is ~2.8 times that of 
gasoline and 4.5 times of coke, so it has a high heat of combustion. Hydrogen, obtained from both fossil and renewable biomass 
sources, is a sustainable energy source that is not limited and has different applications. In this review, direct biophotolysis, indirect 
biophotolysis, photo-fermentation and dark-fermentation processes, which are the most widely used biohydrogen production 
techniques, are examined. In addition, it aims to provide information about the applications related to the production of 
biohydrogen, which is environmentally friendly and produces clean hydrogen fuel, and the use of different waste (agricultural and 
animal waste) materials as raw materials in the production of biohydrogen. Hydrogen production by biological methods is more 
economical and environmentally friendly than chemical processes. In particular, pre-treatment is required before fermentation of 
agricultural wastes containing lignocellulose. These pre-treatments are divided into 3 as physical, chemical and biological 
processes. By using agricultural wastes as biohydrogen raw materials, wastes can be effectively converted into products with high 
added value. Thus, energy savings are achieved and environmental pollution is reduced. 

Keywords: Agricultural waste, Biohydrogen, Energy 
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Konya İlinde Buğday Tarımında Hassas Tarım Uygulamaları 

Precision Farming Practices in Wheat Agriculture in Konya Province 

Kazım GÜR1, İlker TOPAL1, R. Zafer ARISOY1, Aysun GÖÇMEN AKÇACIK1 Armağan KARABULUT ALOE2, Birol 
ERCAN1, Serap ULUTAŞ3, Salih BİTGİ3, Sedat YOKUŞ3, Naci DEMİRCİ3, Ali İhsan YILDIRIM3, Şeref AKSOYAK1, 
Fatih ÖZDEMİR1, Abdulkadir ÇETİN1, Nurettin KAYAHAN4, Hüseyin ÖĞÜT4, Kazım ÇARMAN4, Cevat AYDIN4, 
Mustafa KAN5 
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ÖZET 

Bu çalışma, TAGEM tarafından yürütülmekte olan “Bitkisel Üretimde Hassas Tarım Uygulamalarının Planlanması, Geliştirilmesi ve 
Yaygınlaştırılması” çatı projesi kapsamında, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazilerinde 2019-2020 
üretim sezonunda yürütülmüştür. Çalışmada; gridlere bölünmüş deneme tarlasından ekim öncesi alınan toprak örneklerinin 
laboratuvar analizleri ile elde edilen sonuçları ArcGIS programı ile değerlendirilerek; saturasyon, pH, EC, tuzluluk, CaCO3, OM, fosfor 
ve potasyum haritaları elde edilmiştir. 2019 yılı Aralık ayında Ahmetağa çeşiti buğday ekilen tarlada, hasat öncesinde yine aynı 
gridlerden alınan ürün örneklerinin analizleri ile; nem, protein oranı, zeleny sedimentasyon, 1000 dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı 
gibi kalite parametreleri belirlenmiş ve haritalar oluşturulmuştur. Biçerdövere monte edilen GPS ve verim haritalama kiti ile hasat 
esnasında ürün verim dağılım haritası elde edilmiştir. Jeoistatistiksel metodlar ile elde edilen alansal dağılım haritaları açısından 
yapılan değerlendirmede; suyla doygunluk, pH, CaCO3 değerleri düşük; EC, tuzluluk, organik madde ve potasyum değerleri orta; 
fosfor değerleri yüksek değişkenlik göstermiştir. Verim ve kalite parametreleri açısından yapılan değerlendirmede ise; tane verimi 
ve zeleny sedimentasyon değerleri orta; 1000 dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, nem ve protein oranı değerleri ise düşük değişkenlik 
göstermiştir. Elde edilen bu sonuçlardan yola çıkarak işletmecilik açısından; değişken düzeyli girdi uygulamaları için haritalar 
oluşturulması hedeflenmiştir. Sonuç olarak tarımsal üretimde girdi kullanımının etkin ve gerektiği yerde gerektiği kadar kullanımı 
sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hassas tarım, Mekansal değişkenlik, Verim haritalama, GPS, Buğday yetiştiriciliği 

 
ABSTRACT 

This study was carried out in the 2019-2020 growing season on the lands of Bahri Dağdaş International Agricultural Research 
Institute within the framework of the "Planning, Development and Dissemination of Precision Agriculture Applications in Crop 
Production" roof project carried out by TAGEM. In the study, the results obtained with the laboratory analyzes of the soil samples 
taken before planting from the trial field divided into grids were evaluated with the ArcGIS program; saturation, pH, EC, salinity, 
CaCO3, OM, phosphorus and potassium maps were obtained. İn the field planted with Ahmetağa variety wheat in December 2019, 
with the analysis of the product samples taken from the same grids before the harvest; quality parameters such as moisture, protein 
ratio, zeleny sedimentation, thousand kernel weight, hectoliter weight were determined and maps were created. Product yield 
distribution map was obtained during harvest with GPS and yield mapping kit mounted on the combine harvester. In the assessment 
in terms of areal distribution maps obtained by geostatistical methods; the water saturation, pH, CaCO3 values are low; EC, salinity, 
organic matter and potassium values are moderate; phosphorus values showed high variability. İn the evaluation in terms of yield 
and quality parameters; yield and zeleny sedimentation values are moderate; thousand kernel weight, hectoliter weight, moisture 
and protein values showed low variability. Based on these results, in terms of business; It is aimed to create maps for variable level 
input applications. As a result, it will be ensured that the use of inputs in agricultural production will be used effectively and where 
necessary. 

Keywords: Precision farming, Spatial variability, Yield mapping, GPS, Wheat cultivation 
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Kültivatör Uç Demirlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Mukavemet Analizi 

Strength Analysis of Cultivator Shares by Finite Element Method 

Sümeyye ERDEM1*, Yusuf DİLAY1, Adem ÖZKAN1 

1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, 70100, Karaman, Türkiye 
* Corresponding author (Sorumlu Yazar): S. Erdem, e-mail (e-posta): sumeyyeerdem@kmu.edu.tr

ÖZET 

Toprağı devirmeden yırtarak işleyen kültivatörler, özellikle kurak iklim bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle Orta 
Anadolu’da bazen küçük değişikliklerle ekim işleminde dahi kullanılan kültivatörler, toprağı uç demirlerinin keskin kenarları ile 
keserek işlemektedir. Toprak işleme sırasında ayaklar, gövde ve diğer bağlantı elemanları aşırı yüklere maruz kalırlar. Bu yüklerin 
etkisi ile makinede kırılmalar ve deformasyon meydana gelebilmektedir. Kültivatör uç demirlerinin işlevlerini ve görevini yerine 
getirebilmesi için; malzeme ve mukavemet özelliklerinin bilinmesi, toprak işleme etkinliği ve performansı açısından büyük önem 
taşır. Toprak işleme ve yabancı ot kontrolünde kullanılan kültivatörler, birincil toprak işleme makineleri sınıfında yer alırlar. Bu 
çalışmada kültivatör uç demirinin mukavemet analizi için sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Çalışma ile 9 ayaklı toprak 
işlemede kullanılan bir kültivatörün 3 boyutlu olarak modellemesi yapılmıştır. Yapılan modelleme üzerinde bir paket program 
kullanılarak toprak işleme esnasında meydana gelen gerilme dağılımları görülmüştür. Modelleme sonrasında kültivatörde 
kullanılan malzemenin akma mukavemeti değeri göz önüne alınarak güvenli bir şekilde çalışabildiği, ancak bazı kısımlarında ve 
bağlantı elemanlarında yoğun gerilmelerin olduğu tespit edilmiştir. Bu kısımlar modellemede ayrı ayrı gösterilerek, emniyet 
katsayısı değerleri hesaplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kültivatör, Sonlu Elemanlar, Mukavemet Analizi 

ABSTRACT 

Cultivators that work by tearing the soil without overturning are widely used, especially in arid climatic regions. Especially in 
Central Anatolia, cultivators, which are sometimes used in planting with small changes, work the soil by cutting with the sharp 
edges of the shares. Feet, body and other fasteners are exposed to excessive loads during tillage. With the effect of these loads, 
breaks and deformation may occur in the machine. In order for the cultivator shares to fulfill their functions and duties; Knowing 
the material and strength properties is of great importance in terms of soil tillage efficiency and performance. Cultivators used in 
tillage and weed control are in the class of primary tillage machines. In this study, the finite element method was used for the 
strength analysis of the cultivator shares. With the study, a 3-dimensional modeling of a cultivator used in 9-legged soil cultivation 
was made. By using a package program on the modeling, the stress distributions occurring during tillage were observed. After 
modeling, it was determined that the material used in the cultivator could work safely, considering the yield strength value, but 
there were intense stresses in some parts and fasteners. These parts were shown separately in the modeling, and the factors of 
safety values were calculated. 

Keywords: Cultivator, Finite Elements, Strength Analysis 
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Rijit ve Dar Uç Demirli Ağır Kültivatör Ayağı ve Bağlantı Elemanlarının Sonlu 
Elemanlar Yöntemi ile Mukavemet Analizi 

Strength Analysis of Heavy-Duty Cultivator Leg with Rigid and Narrow Share and 
Fasteners by Finite Element Method 

Mustafa ÇOMAKLI1*, Bahadır SAYINCI2 
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ÖZET 

Bitkisel üretimde tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin optimum bir şekilde uygulanması için toprak işleme aletlerinin 
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Kültivatör önemli bir ikinci sınıf toprak işleme aleti olup, toprak işleme uygulamalarında yoğun 
olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, katı modeli oluşturulan bir toprak işleme aletinin uygulamadaki çalışma koşulları göz 
önünde bulundurularak ANSYS Workbench programında sonlu elemanlar analizi yapılmıştır. Doğu Anadolu Bölgesinde “Bayburt 
tırmığı” ismiyle anılan ve yaygın olarak kullanılan sabit ayaklı ağır kültivatörün ayak bağlantı elemanlarının sıklıkla kesme 
kuvvetine karşı direnç geliştiremediği ve bağlantı elemanıyla ilgili tamirat masraflarının oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu gerekçeyle 
çalışmada ayak uç demiri ve bağlantı elemanları için statik ve değişken gerilme yükleri altında yer değiştirme ve eşdeğer gerilme 
analizleri yapılmış ve bunun sonucunda parçaların maruz kaldığı yüke karşı emniyet katsayısı belirlenmiştir. Modelleme 
çalışmalarında işleyici organ olarak görev yapan uç demiri, sabit ayağa kaynaklı şekilde monte edilmiştir. Uç demir ayağı ise ana 
çatıya sökülebilir bağlantı elemanları (vidalı pim) ile bağlanmıştır. Toprak işleme aletinin çalışma hızı ve toprak yapısı göz önünde 
bulundurularak bir ayağa gelen kuvvet teorik olarak hesaplanmış ve optimum ağ (mesh) yapısı oluşturulmuştur. Rijit ayaklı uç 
demiri ve sabit ayak normalleştirilmiş karbon çeliği 1030; destek parçaları ve bağlantı elemanları ise yapı çeliği olarak 
tanımlanmıştır. Statik analiz sonuçlarına göre uç demir ve ayak için toplam yer değiştirme 0.18 mm ve eşdeğer gerilme 69,9 MPa 
olarak belirlenmiş ve emniyet katsayısı 4,9 olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde statik yüke maruz kalan destek parçaları ve 
bağlantı civataları için toplam yer değiştirme 0.002 mm ve eşdeğer gerilme 108.7 MPa olarak bulunmuş ve emniyet katsayısı 2,2 
olarak hesaplanmıştır. Uygulanan sınır koşullarında uç demir ve bağlantı elemanları için statik koşullarda hesaplanan maksimum 
eşdeğer gerilmeler, malzemelerin akma muvemetinden daha düşüktür. Statik koşullarda emniyetli bir bağlantı elde edilmesine 
karşın gerçek koşullarında değişken gerilme yüklerine maruz kalan parçalar için yorulma analizi sonuçları incelendiğinde bağlantı 
elemanlarının emniyet katsayısı 0,7 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre kültivatör ayağının montajında kullanılan bağlantı 
elemanlarının yüksek mukavemetli çelikten imal edilmesi veya imalat ölçülerinin arttırılması gerektiği sonucuna varılmış ve ANSYS 
programında yapılan yorulma analizi bulgularının gerçeğe oldukça yakın olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kültivatör Uç Demiri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Sonlu Elemanlar Yöntemi 

 
ABSTRACT 

In order to ensure sustainability in crop production and to implement reduced seedbed preparation methods, the development of 
soil processing tools is important. In this study, finite element analysis was performed in the ANSYS Workbench program by 
considering the working conditions encountered in the practice of a heavy-type cultuvator with a narrow-end anchored rigid leg 
with a solid model created in the ANSYS Workbench software. It has been observed that the foot fasteners of the fixed-legged heavy 
cultivator commonly used in the Eastern Anatolia Region called “Bayburt harrow” often cannot develop resistance to the cutting 
force and repair costs associated with the fastener occur. For this reason, the displacement and the equivalent stress analyses were 
performed under static and variable stress loads for the narrow share and fasteners in the study and as a result, the safety coefficient 
against the load to which the parts were subjected was determined. The narrow share, which serves as the processing part in the 
modeling work, was welded to the fixed leg. The narrow share pillar was connected to the main roof with detachable fasteners 
(screw pin). Considering the speed of operation of the cultivator and the soil structure, the force coming to one foot was theoretically 
calculated and the optimal mesh structure was created. The narrow share with rigid legs was defined as normalized carbon steel 
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1030, and the support parts and screw pins were defined as structural steel. According to the results of static analysis, the total 
displacement for the narrow share foot was determined to be 0.18 mm and the equivalent stress was determined to be 69.9 MPa, 
and the safety coefficient was calculated to be 4.9. Similarly, the total displacement for the support parts and connection pins 
subjected to static load was found to be 0.002 mm and the equivalent stress was 108.7 MPa, and the safety coefficient was calculated 
as 2.2. The maximum equivalent stresses calculated in static conditions for narrow share and fasteners under applied boundary 
conditions were lower than the yield strength of the materials. Although a safe connection is obtained under static conditions, the 
fatigue analysis results for parts subjected to variable tensile loads under real conditions have been examined and the safety 
coefficient of screw fasteners has been found to be 0.7. According to this result, it was concluded that the screw fasteners used for 
the installation of the cultivator foot should be made of high-strength steel or the manufacturing dimensions should be increased, 
and it was found that the fatigue analysis results performed in the ANSYS program are quite close to the truth. 

Keywords: Cultivator End Iron, Computer Aided Design, Finite Element Method 
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Yarı Kurak iklime Sahip Yüksek Bir Bölgede Nadası Kaldırmaya Yönelik Faklı 
Toprak İşleme Uygulamalarının Enerji Kullanım Etkinliği 

Energy Use Efficiency of Different Soil Tillage Applications for Removal of Fallow Land in 
Upland Region with a Semi-Arid Climate 

Zinnur GÖZÜBÜYÜK1*,  Gazanfer ERGÜNEŞ2 

1 Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 25090, Erzurum, Türkiye 

2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tokat, Türkiye 

* Corresponding author (Sorumlu Yazar): Z. Gözübüyük, e-mail (e-posta): zinnur.gozubuyuk@tarimorman.gov.tr 

ÖZET 

Tarımda makinalaşmanın artmasıyla enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. Üretimi yenilenemez enerjiye dayalı, maliyeti oldukça yüksek 
geleneksel toprak işleme girdilerini azaltarak enerji etkinliğini artırmak ve üretici bakımından maksimum faydayı sağlamak, günümüzün 
temel araştırma konuları arasındadır. Ülkemizde nadas yoğun bir şekilde uygulanmakta olup, nadas alanlarının ekilen toplam tarım alanına 
oranı %20.3’dur. Bu oran Doğu Anadolu Bölgesinde %28.4, çalışma alanının yer aldığı Erzurum’da ise tarla tarımı yapılan alanların 
%36.9’u nadasa bırakılmaktadır. Bu çalışmada yüksek rakımda (1950 m) ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan Erzurum yöresinde nadas 
alanlarının farklı toprak işleme–ekim yöntemleriyle kaldırılması veya azaltılması kapsamında, farklı toprak işleme–ekim yöntemlerinin 
enerji etkinliği yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır.  Denemelerde, iki münavebe rotasyonu (buğday–nadas ve buğday–fiğ) ve dört 
faklı toprak işleme [geleneksel toprak işleme (GT), iki azaltılmış toprak işleme (AT1–AT2) ve doğrudan ekim (DE)] yöntemleri 
uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmada toprak işleme DE, AT1 ve AT2 toprak işleme uygulamaları geleneksel uygulamaya göre sırasıyla 
%17.0, %11.4 ve %10.6 oranında toplam enerji girdilerinde tasarruf sağlamıştır. Doğrudan ekim uygulaması geleneksel uygulamaya göre 
%19.9 oranında daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktadır. Yörede yaygın olarak uygulanan buğday–nadas münavebesine 
alternatif olarak uygulanan buğday–fiğde ortalama %47.8’ lik enerji girdi artışına karşılık, enerji çıktısında da %39.2 oranında bir artış 
sağlanmış olup, buğday–nadasa göre ortalama verim değerlerinde %59 oranında artış elde edilmiştir.  Bir kg’lık ürün elde etmek için 
buğday–fiğ münavebesinde 1.03 MJ enerji gerekirken, buğday–nadas münavebesinde %8.5 daha fazla enerjiye ihtiyaç olduğu, özellikle net 
enerji veriminde bu oranın %38.6 olduğu belirlenmiştir. Buğday–fiğ ekim nöbetinde geleneksel uygulamada 1 litre akaryakıta karşılık 
ortalama 38.3 kg buğday–fiğ karışımı verim elde edilirken, AT1, AT2 ve DE uygulamalarında %74.4, %61.1 ve %241.2 daha fazla ürün 
elde edilmiştir. Benzer sonuç buğday–nadas ekim nöbetinde de elde edilmiştir. Toprağın ve diğer doğal kaynakların sürdürülebilirliği 
açısından kıt olan yenilenemez kaynakların daha verimli kullanılması, daha az enerji ile eşdeğer ürün elde edilmesi için özellikle yağışa 
dayalı tarım koşullarında doğrudan ekim ve azaltılmış toprak işleme yöntemleri ile münavebenin azaltılabileceği veya kaldırılabileceği 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Ekim, Azaltılmış Toprak İşleme, Enerji Etkinliği, Buğday, Nadas 

ABSTRACT 

The need for energy is rising quickly as agricultural mechanization increases. One of the primary study areas of today is how to increase 
energy efficiency by lowering the expensive traditional soil processing inputs based on non-renewable energy and delivering maximum 
benefit to the producer. Fallow lands are widely used in our country, accounting for 20.3 percent of total cultivated agricultural area. This 
rate is equivalent to 28.4 percent in the Eastern Anatolia Region and 36.9 percent in Erzurum, where the study region is located. The purpose 
of this research is to examine different tillage-sowing methods in terms of energy efficiency in the context of removing or reducing fallow 
lands with different tillage-planting methods in the Erzurum region, which is located at a high altitude (1950 m) and in a semi-arid climate 
zone. The experiments used two rotational rotations (wheat-fallow and wheat-vetch) as well as four different tillage techniques (traditional 
tillage (GT), two levels of reduced tillage (AT1 and AT2), and direct sowing (DE). According to the study's findings, compared to the 
traditional application, DE, AT1 and AT2 tillage applications saved 21.3 percent, 13.4 percent, and 13.1 percent of total energy input, 
respectively. The direct sowing method consumes 26.1 percent more renewable energy than conventional tillage. In contrast to a 417.8 
percent increase in energy input, a 40.0 percent rise in energy output was attained in wheat-vetch alternation, which is used as an alternative 
to wheat-fallow alternation, which is frequently practiced in the region. In this method, the average yield values increased by 59 percent 
when compared to the wheat-fallow alternation. It has been estimated that 1.06 MJ of energy is required in wheat-vetch alternation to 
generate one kg of product, while wheat-fallow alternation requires 10.8 percent more energy, notably in net energy efficiency, which is 
39.9 percent. In conventional application, an average yield of 38.1 kg wheat-vetch combination was produced for 1 liter of fuel oil, with 
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74.4 percent, 61.1 percent, and 241.2 percent greater yield obtained in AT1, AT2, and DE applications. Rotating crops that included wheat 
and fallow showed similar results. It is essential to use non-renewable resources more effectively if we want to keep the soil and other 
natural resources sustainable. The study came to the conclusion that direct sowing and reduced tillage techniques, particularly in rain-based 
agricultural situations, can lessen or eliminate the alternation. 

Keywords: Direct sowing, Reduced tillage, Energy efficiency, Wheat, Fallow 
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Pompa Çarklarındaki Hidrolik Kuvvetler ve Yapılan Çalışmaların 
Değerlendirilmesi 

Hydraulic Forces in Pump Impellers and Evaluation of the Studies 
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ÖZET 

Pompalar, içerisinde döner bir mil üzerine yataklandırılmış, üzerinde belli sayıda kanatların bulunduğu bir çark ve bu sayede suya 
hareket enerjisi kazandıran, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren makinelerdir. Çarkın bu hareketi sonucu istenen mesafeye 
istenen akışkanın transferi sağlanmaktadır. Akışkanın hareketi sonucunda akışın hızı, basıncı, gücü ve pompa tipi gibi bazı 
parametreler belirlenmektedir. Pompa tipini belirleyen en önemli unsur çarka suyun girişi ile çıkışı arasındaki açısal farklılıktır. Bu 
durumda pompalarda hidrolik akışın, akış biçimine göre hidrolik kuvvetlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Hidrolik kuvvet, 
pompalarda hidrolik akışkanın hareketinin zıt yönünde tepki kuvveti radyal ve eksenel kuvvetler olarak meydana gelmektedir. 
Radyal kuvvet, çark çevresindeki basınç dağılımını, eksenel kuvvet ise çark alt ve üst örtüsünün duvar boşluklarından geçen akış 
üzerindeki basınç dağılımları olarak pompa ve çark üzerinde oluşan kuvvetlerdir. Hidrolik kuvvetler sonucunda pompa mekanik ve 
hidrolik özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Pompa verimi düşerken, mekanik yapıda ise deformasyonlar meydana 
gelmektedir. Pompa enerji gereksiniminin artmasında etkili olan hidrolik kuvvetler ayrıca titreşim ve gürültüye de sebep 
olmaktadır. Derleme çalışmasında pompalarda yaşanacak hidrolik kuvvetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması için yapılan 
çalışmalar incelenmiştir. Çalışma, geleneksel derleme yöntemine bağlı kalınarak pompalarda meydana gelebilecek hidrolik 
kuvvetler ve kuvvetleri azaltmaya yönelik yapılan araştırmalar neticesindeki bulgular ortaya konmuştur. Araştırma sonuçları 
incelendiğinde genel olarak yapılacak uygulamalar pompa ve çarklarındaki yapısal değişiklik üzerine olacağı kanaatine varılmıştır. 
Yapısal değişikliklerin pompa hidrolik performans değerlerini değiştireceği bilinmektedir. Bu durumda pompalarda oluşacak 
hidrolik kuvvetlerin azaltılması için yapılacak çalışmalarda yapısal değişikliğin etkili olduğu ancak hidrolik performans değerlerini 
de etkileyeceği unutulmamalı ve değişiklik yaparken tasarım parametreleri de ihmal edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Pompa, Hidrolik Kuvvetler, Radyal Kuvvet, Eksenel Kuvvet 

 
ABSTRACT 

Pumps are machines that are mounted on a rotating shaft, have a certain number of blades on them, and thus provide motion energy 
to the water and convert mechanical energy into hydraulic energy. As a result of this movement of the impeller, the desired fluid is 
transferred to the desired distance. As a result of the movement of the fluid, some parameters such as speed, pressure, power and 
pump type are determined. The most important factor determining the pump type is the angular difference between the inlet and 
outlet of the water in the impeller. In this case, hydraulic flow in pumps causes hydraulic forces to occur according to the flow form. 
The hydraulic force occurs in the pumps as the reaction force, radial and axial forces in the opposite direction of the movement of 
the hydraulic fluid. The radial force is the pressure distribution around the impeller, and the axial force is the forces that occur on 
the pump and the impeller as the pressure distributions on the flow passing through the wall spaces of the upper and lower cover 
of the impeller. As a result of hydraulic forces, it affects the mechanical and hydraulic properties of the pump negatively. While the 
efficiency of the pump decreases, deformations occur in the mechanical structure. Hydraulic forces, which are effective in increasing 
the pump energy requirement, also cause vibration and noise. In the compilation study, the studies carried out to reduce the 
negative effects of the hydraulic forces to be experienced in the pumps were examined. The study, adhering to the traditional 
compilation method, revealed the hydraulic forces that may occur in the pumps and the findings as a result of the researches made 
to reduce the forces. When the results of the research are examined, it is concluded that the applications to be made in general will 
be on the structural changes in the pumps and impellers. It is known that structural changes will change pump hydraulic 
performance values. In this case, it should not be forgotten that the structural changes are effective in the studies to be done to 
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reduce the hydraulic forces that will occur in the pumps, but it will also affect the hydraulic performance values, and the design 
parameters should not be neglected while making changes. 

Keywords: Pump, Hydraulic Forces, Radial Force, Axial Force 
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ÖZET 

Bu çalışmada, fertigasyon sistemli otomatik tamburlu sulama makinalarının (OTSM) iş kalitesini etkileyen parametrelerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, fertigasyon sistemli bir OTSM kullanılmıştır. Fertigasyon sistemli OTSM içine giren su ve 
sıvı kimyasal gübrenin izlediği yol ve kullanıcı tarafından yapılan işlemlerin irdelenmesi ile eş dağıtım katsayısı 
(Christiansen’s uniformity coefficient-CU) hesaplamalarıyla parametrelerin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. OTSM nin sabit 
basınç altında çalıştırılması, makina üzerinde manometre bulunması, su dağıtma unsurunu (kanat ya da tabanca) taşıyan 
arabanın sabit hızla hareket edebilmesi, su dağıtma unsurunu taşıyan arabanın aks genişliği ve yerden yüksekliği ile meme 
delik çaplarının ayarlanabilir olması, makina üzerinde hız ölçerin bulunması, polietilen boru üzerinde ne kadar uzunlukta 
açıldığını gösteren bilgilerin olması, OTSM nin su kaynağına bağlantısının kolay yapılabilmesi, makina üzerinde anlık ve toplam 
su tüketimini gösteren debimetre olması,  tambur gövdesinin OTSM römorku üzerinde yol ve iş konumları için sağa ve sola 
dönebilmesi, su dağıtma unsurunu OTSM ye asabilmek için hidrolik krikonun bulunması, sulamadan vazgeçilmesi 
durumunda açılan hortumu geri sadırabilecek mekanizmanın bulunması, eş dağılımlı bir şekilde su dağıtımı gerçekleştirmesi 
(sulama için CU değerinin en az % 80 olması) OTSM iş kalitesini etkileyen parametreler olarak belirlenmiştir. Fertigasyon sistemi 
iş kalitesine etkiyen parametreler ise sistemin OTSM ye tümleşik olması, sistemde kullanılacak ve OTSM su giriş hattına gübre 
basacak olan pompanın gerekli olan basınç ve debiyi sağlayabilmesi, gübre norm ayarı için pompa frekansını değiştirmede 
kullanılan bir ayar ünitesinin bulunması, dolumu kolay olan makina iş alanı için yeterli miktarda gübre alabilecek ve uygun 
malzemeden yapılmış içinde gübre kalmayan karıştırıcılı bir depoya sahip olması, elektrik enerjisiyle çalışan dozaj pompası 
tahrik unsurunun (motor, selenoid vb.) tarla koşullarında beslenebilmesi için güç kaynağına (jeneratör veya yenilenebilir 
enerji sistemi) sahip olması, gece çalışmaları için aydınlatma cihazlarıyla donatılması ve eş dağılımlı bir şekilde sulama suyuna 
gübre karıştırması (fertigasyon için CU değerinin en az %90 olması)  olarak belirlenmiştir. Fertigasyon sistemli OTSM iş başarısı, 
sulama için hesaplanan CU değeri ile fertigasyon için hesaplanan CU değerinin çarpılmasıyla belirlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Fertigasyon, Otomatik tamburlu sulama makinası, Çalışma parametreleri

ABSTRACT 

Aim of this study is to determine the parameters affecting the working quality of hose reel irrigation machines (HRIM) with 
fertigation system. For this purpose, a HRIM with a fertigation system was used. The path followed by the water and liquid chemical 
fertilizer entering the HRIM with fertigation system and the processes performed by the user were examined, and the parameters 
were determined by calculating the Christiansen's uniformity coefficient (CU). Operating the HRIM under constant pressure, a 
manometer on the machine, the trolley carrying the water distribution element (wing or gun) can move at a constant speed, the 
axle width and height of the water distribution element and nozzle hole diameters can be adjusted, a speedometer on the machine 
, there is information on the polyethylene pipe showing how long it is opened, easy connection of HRIM to the water source, a flow 
meter on the machine that shows instant and total water consumption, the drum body can turn right and left for road and work 
positions, a hydraulic lifter that can hang the water distribution element on the HRIM,  the presence of a mechanism on the HRIM 
that can retract the opened hose in case of giving up irrigation and the uniformity of water distribution (at least 80% of the CU value 
for irrigation) were determined as working quality of HRIM. The parameters that affect the work quality of the fertigation system 
were determined as the system is integrated into HRIM, the dosing pump that to be used in the system and will send fertilizer to 
the HRIM water line can provide the required pressure and flow, there is an adjustment unit used to change the pump frequency 
for fertilizer norm, that has a tank can take sufficient amount of fertilizer for the machine work area and easy to fill with made of 
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suitable material and a mixer, it has a power source (generator or renewable energy system) to feed the dosing pump drive element 
(engine, solenoid, etc.) working with electrical energy under field conditions, equipped with lighting devices for irrigation and 
mixing at night work and uniform apply fertilizers into the irrigation water (at least 90% of the CU value for fertigation). HRIM with 
a fertigation system working performance can be determined by multiplying the CU calculated for irrigation with the CU calculated 
for fertigation.  

Keywords: Fertigation, Hose reel irrigation machine, Operational parameters 
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ÖZET 

Derin kuyu pompaları, yer altı suyunun yer yüzeyine çıkarılmasını sağlayan rotodinamik pompalardır. Genellikle çok derin 
mesafelere kadar yerleştirilebilmektedir. Ancak bu tip pompaj tesislerinde su, boru ve bağlantı elemanları yardımıyla kapalı bir 
sistem içerisinde taşınarak iletimi sağlanmaktadır. Bu iletim esnasında, sürtünme kuvveti pompaj sisteminde önemli enerji kaybına 
neden olmaktadır. Boru ve yardımcı parçaların içerisinden akan akışkan hızına bağlı olarak sürtünme kuvveti meydana gelmiştir. 
Bu çalışmada 78 mm (3”) iç çapındaki bir dalgıç tip derin kuyu pompasının farklı kolon borusu uzunluklardaki pompa işletme 
karakteristikleri ve sürtünmeden kaynaklanan kayıplara etkisi incelenmiştir. Sürtünme kayıpları, Moody denklemine göre 
hesaplanmış ve her bir kolon borusu uzunluğu için arttığı belirlenmiştir. Bu artışın pompa çıkış basıncını etkilediği görülmüştür. 
Pompa sürtünme kaybının, hızın en yüksek değerleri için kolon borusu uzunluğunun artışı ile %3,87 den, %13,52’ ye yükseldiği 
belirlenmiştir. Farklı kolon borusu uzunluklarında 2, 4 ve 6 metre derinlikte çalıştırılan pompanın sabit debi değerlerine karşılık 
basınç değerlerinde düşüşler meydana geldiği gözlemlenmiştir. Pompanın en yüksek basınç ölçümü, 2 metrelik kolon borusundaki 
debi noktasının optimum olduğu (50 m3 h-1) değerde elde edilmiştir. Aynı debi değerlerinde pompa hidrolik gücünde ise kolon 
borusu uzunluğu arttıkça azalma meydana gelmiştir. Denemelerde en yüksek pompaj sistem verimi 2 metrelik kolon borusu 
uygulamasında elde edilmiştir. Derin kuyu pompaj tesislerinde kolon borusu uzunluğunun pompa işletme parametreleri üzerindeki 
etkisi önemli bulunmuştur (p≤0.01). Çalışmada elde edilen sonuçlara göre pompa kolon borusu uzunluğundaki artışın sürtünme 
kayıplarını da arttıracağı görülmektedir. Kolon borusunun uzunluğu kuyunun işletme karakteristikleriyle doğrudan ilişkili olması 
sebebiyle kuyu karakteristikleri (debisi, statik ve dinamik su yükseklikleri, düşüm) belirlenerek pompa en uygun derinlikte 
çalıştırılmalıdır. Ayrıca pompanın tasarım noktasında çalıştırılması öngörülen kayıpların önüne geçmemizi sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pompa İşletme Karakteristikleri, Sürtünme Kuvveti, Kolon Borusu Uzunluğu, Düşüm 

 
ABSTRACT 

Deep well pumps are rotodynamic pumps that bring groundwater to the ground surface. It can usually be placed at very deep 
distances. However, in this type of pumping facilities, water is conveyed in a closed system with the help of pipes and fittings. During 
this transmission, the friction force causes significant energy loss in the pumping system. Friction force has occurred depending on 
the fluid velocity flowing through the pipe and auxiliary parts. In this study, the operating characteristics of a submersible deep well 
pump with an internal diameter of 78 mm (3”) with different column pipe lengths and its effect on losses due to friction were 
investigated. Friction losses were calculated according to the Moody equation and were found to increase for each column pipe 
length. It has been observed that this increase affects the pump outlet pressure. It was determined that the pump friction loss 
increased from 3.87% to 13.52% with the increase of the column pipe length for the highest values of speed. It has been observed 
that the pressure values decrease in response to the constant flow values of the pump, which is operated at a depth of 2, 4 and 6 
meters in different column pipe lengths. The highest pressure measurement of the pump was obtained at the optimum (50 m3 h-1) 
flow point in the 2-meter column pipe. At the same flow rates, the hydraulic power of the pump decreased as the length of the 
column pipe increased. In the trials, the highest pumping system efficiency was obtained in the 2 meter column pipe application. 
The effect of column pipe length on pump operating parameters was found to be significant in deep well pumping plants (p≤0.01). 
According to the results obtained in the study, it is seen that the increase in the pump column pipe length will also increase the 
friction losses. Since the length of the column pipe is directly related to the operating characteristics of the well, the well 
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characteristics (flow rate, static and dynamic water heights, drop) should be determined and the pump should be operated at the 
most appropriate depth. In addition, operating the pump at the design point will enable us to prevent anticipated losses. 

Keywords: Pump Operating Characteristics, Frictional force, Column Tube Length, Drawdown 
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ÖZET 

Pestisit uygulamalarında damlaların homojen bir şekilde dağılması etkili dozun her alanda eşit miktarda birikmesini sağlamakta ve 
uygulama başarısı artmaktadır. Pülverizasyonda akış dağılım düzgünlüğünü etkileyen en önemli faktörler meme tipi ve işletme 
basıncı olup püskürtme paterninin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Pülverizatörlerde ucuz ve kolay bir şekilde temin 
edildiğinden en yaygın kullanılan meme tipi konik hüzmeli memelerdir. Aynı memede kullanılan girdap plaketleri debinin 
değişmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; konik hüzmeli meme plakalarında orifis çapı (1.0 mm, 1.2 mm 1.6 mm, 2.0 
mm ve 2.4 mm), girdap plaketi (sarı, mavi ve gri) ve işletme basıncının (2 bar, 3 bar ve 4 bar) akış hızına olan etkilerini deneysel 
ölçüm ve sayısal analiz yöntemleriyle belirlemek ve her iki yöntemi karşılaştırmaktır. Deneysel yöntemde meme debisi ölçülmüş ve 
orifis çıkışındaki akış hızları hesaplanmıştır. Hesaplamalı akışkanlar dinamiğine (HAD) bağlı olarak yapılan sayısal analiz için meme 
plakası ve girdap plaketlerinin bilgisayar ortamında iç akış geometrileri modellenmiş ve akış analizi yapılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre girdap plaketlerine göre akış hızı küçükten büyüğe doğru mavi, sarı ve gri plaket olarak sıralanmıştır. İşletme 
basıncı arttığında akış hızı artmıştır. Orifis çapı 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm ve 2.4 mm çaplı memelerde deneysel yolla ölçülen 
en düşük akış hızı sırasıyla 7.091, 5.932, 4.666, 3.501 ve 2.937 m/s; HAD yöntemiyle hesaplanan en düşük akış hızı sırasıyla 7.309, 
5.967, 4.778, 3.217 ve 2.919 m/s olarak belirlenmiştir. Aynı orifis çaplı memelerde deneysel yolla ölçülen en büyük akış hızı sırasıyla 
15.372, 15.820, 11.816, 11.798 ve 10.356 m/s; HAD yöntemiyle hesaplanan en büyük akış hızı sırasıyla 15.621, 15.792, 12.581, 
11.572 ve 9.950 m/s olarak bulunmuştur. Deneysel ve sayısal analiz sonuçları karşılaştırıldığında sayısal analiz yöntemiyle 
belirlenen akış hızı değerleri, deneysel yöntemle ölçülen akış değerlerini %92-%99 aralığında doğrulamıştır. Püskürtme 
memelerinin gövde tasarımı, orifis geometrisi ve şekli, gövde içindeki kesit değişimi gibi değişkenler dikkate alınarak akış 
karakteristiklerinin HAD yöntemiyle incelenebileceği ve üretimden önce çeşitli iç akış geometrileri için önemli bilgilere 
ulaşılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konik hüzmeli meme, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, Akış hızı 

 
ABSTRACT 

A uniform distribution of droplets in pesticide applications ensures that the effective dose accumulates evenly in all areas and the 
success of application increases. The most important factors affecting the flow distribution uniformity in spraying are the nozzle 
type and operational pressure, which has an important effect on the formation of the spray pattern. The most commonly used nozzle 
type is hollow cone nozzle, as they are cheap and easily supplied in sprayers. The core plates used in the same nozzle cause the flow 
rate to change. The purpose of this study; the diameter of the nozzle disc orifice (1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm and 2.4 mm), a 
core plate (yellow, blue and grey) and operational pressure (2 bar, 3 bar and 4 bar) determine the methods of experimental 
measurement and numerical analysis of the effects of the flow rate, and to compare both methods. In the experimental method, the 
nozzle flow rate was measured and the flow rates at the orifice outlet were calculated. For numerical analysis based on 
computational fluid dynamics (CFD), the internal flow geometries of the nozzle disc and the core plates were modelled in a computer 
environment and the flow analysis was performed. According to the results of the research, the flow rates of the core discs were 
ranked as blue, yellow and gray plates from small to large. When the operational pressure increased, the flow rate increased. The 
lowest experimentally measured flow rates for the nozzles with orifice diameters of 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, and 2.4 mm 
were 7.091, 5.932, 4.666, 3.501 and 2.937 m/s, respectively; the lowest flow rates calculated by CFD method were determined as 
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7,309, 5,967, 4,778, 3,217 and 2,919 m/s, respectively. The maximum experimentally measured flow rates in nozzles with the same 
orifice diameter were 15,372, 15,820, 11,816, 11,798 and 10,356 m/s, respectively; The maximum flow rates calculated by the CFD 
method were found to be 15,621, 15,792, 12,581, 11,572 and 9,950 m/s, respectively. When the experimental and numerical 
analysis results were compared, the flow rate values determined by the numerical analysis method confirmed the flow values 
measured by the experimental method in the range of 92%-99%. It was concluded that the flow characteristics of spray nozzles can 
be examined by the CFD method by taking into account variables such as body design, orifice geometry and shape, cross-sectional 
change in the body, and important information can be obtained for various internal flow geometries before production. 

Keywords: Hollow cone nozzle, Computational fluid dynamic, Outlet velocity 
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ÖZET 

Kurutma, yaş ürünlerdeki serbest suyu uzaklaştırarak ürünlerde meydana gelebilecek biyokimyasal reaksiyonları ve 
mikroorganizma faaliyetlerini durdurma işlemi olarak tanımlanmaktadır. Kurutma işlemlerinin, mikroorganizma faaliyetlerinin 
üründeki bozulmayı engelleyecek bir nem içeriğine kadar sürdürülmesi gerekmektedir. Kurutulan ürünlerin nem içeriklerinin 
belirlenmesinde çoğunlukla kurutma süresine bağlı ağırlık verileri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sıcak havalı raflı kabin 
kurutucularda kurutulan ürünlerin anlık nem içeriğinin belirlenmesi için ağırlık izleme sisteminin geliştirilmesidir. Bu amaçla 
çalışmada, kurutma rafı ve tepsileri, s-tipi bir yük hücresine asılarak kurutulan ıspanak yapraklarının ağırlık verileri elektrik 
sinyaline dönüştürülmüştür. Yük hücresinden gelen elektrik sinyalleri, sırasıyla sinyal dönüştürücü ve veri toplama kartına 
gönderilmiştir. Kurutucu kabini giriş ve çıkışında, kurutma havasının sıcaklık ve bağıl nem değerleri de algılayıcılar yardımıyla 
ölçülerek veri toplama kartına iletilmiştir. Veri toplama kartına iletilen veriler saniyelik olarak bilgisayara aktarılmıştır. Kurutma 
Süreci İzleme Uygulaması Labview programı kullanılarak geliştirilmiştir. Söz konusu uygulama, ürün ağırlığı, kurutma havası 
sıcaklığı ve bağıl nem değerleri olmak üzere farklı görevleri eşzamanlı olarak yerine getirmiştir. Kurutma sırasında kabin içerisinde 
hava akışı, yük hücresine asılmış olan kurutma rafı ve tepsilerinin salınım yapmasına neden olmuştur. Bu salınım, kurutulan ıspanak 
yapraklarının kurutma zamanına bağlı ağırlık değişim eğrilerinde dalgalanmaya neden olmuştur. Yük hücresi titreşim sönümleme 
montaj kitinin kullanılması ile dalgalanmaların genliğinin büyük oranda düşürüldüğü, ancak tamamen durdurulamadığı 
görülmüştür. Dalgalanmaların en küçük genliklerde bile gözlemlenmesi, özellikle kurutmanın sonlarına doğru anlık nem içeriği 
verilerinde çok daha büyük dalgalanmalara sebebiyet vermiştir. Bu nedenle, kurutma işlemini başarıyla tamamlamak için 
sonlandırma kriteri olarak anlık nem içeriği verilerinin yerine kurutma süresine bağlı ağırlık verilerinin kullanılmasının daha doğru 
olacağı vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yük Hücresi, Kurutma Teknolojileri, Veri Toplama Sistemi, Labview, Konvektif Kurutma 

 
ABSTRACT 

Drying is the process of stopping the biochemical reactions and microorganism activities by removing the free water in the wet 
products. Drying processes should be continued to a moisture content that will prevent the microorganism activities from spoiling 
the product. Weight data based on drying time are primarily used to determine the moisture content of the dried products. This 
study aims to develop a weight monitoring system to determine the instantaneous moisture content of products dried in hot air 
rack cabinet dryers. For this purpose, the weight data of the dried spinach leaves were converted into electrical signals by hanging 
the drying rack and trays on an s-type load cell. The electrical signals from the load cell were sent to the signal converter and data 
acquisition card, respectively. At the inlet and outlet of the dryer cabinet, the drying air’s temperature and relative humidity values 
were also measured with the help of sensors and transmitted to the data collection card. The data transmitted to the data-acquisition 
card were transferred to the computer in seconds. Drying Process Monitoring Application was developed using the Labview 
program. The application in question simultaneously fulfilled various tasks such as product weight, drying air temperature, and 
relative humidity values. During drying, the airflow in the cabinet caused the drying rack, and trays hung on the load cell to oscillate. 
This oscillation caused fluctuations in the weight change curves of the dried spinach leaves depending on the drying time. It has 
been observed that the amplitude of the fluctuations is significantly reduced by the use of the load cell vibration-damping mounting 
kit. Observation of fluctuations even at the smallest amplitudes caused much more significant fluctuations in the instantaneous 
moisture content data, especially towards the end of drying. For this reason, it was emphasized that it would be more feasible to 
use weight data based on drying time instead of instantaneous moisture content data as the termination criterion to complete the 
drying process. 

Keywords: Load Cell, Drying Technologies, Data Acquisition System, Labview, Convective Drying 
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Yer Elmasının (Heliantus tuberosus L.) Enerji ve Kalite Değerlerine Kurutma 
Yöntemi ve Ön İşlemin Etkisi 

The Effect of Drying Method and Pre-treatment on Energy and Quality Values of 
Jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.)  

Samet Kaya DURSUN1*, Burcu AKSÜT1, Muhammed TAŞOVA1 
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ÖZET 

Yer elması (Helianthus tuberosus L.)  sağlıklı bir besin ve geniş kullanım alanlarına sahip bir ürün olmasından dolayı talep edilen bir 
üründür. Yüksek nem (%80-85 y.b.) içerine sahip olan yer elmasını taze olarak belirli bir süre muhafaza edilebilmektedir. Yer 
elmasının raf ömrünü uzatmak için kurutma işlemi uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yer elmasına etil oleat ile ön işlemi 
uygulayarak etüvde 50 ve 60 ºC sıcaklıkta ve mikrodalga 540 ve 720 W güç değerlerinde kurutulmuştur. Yapılan çalışmada yer 
elması kurutma işlemlerinin kuruma süresi, modelleme, renk parametreleri, efektif difüzyon ve enerji tüketimi (SMER ve SEC) 
değerleri belirlenmiştir. En kısa kuruma süresi mikrodalga 720 W güçte etil oleat ön işlemi uygulanan örneklerde 5.5 dakika olarak 
belirlenmiştir. En uzun kuruma süresi ise etüvde 50 ºC sıcaklıkta kontrol örneklerinde 375 dakika olarak belirlenmiştir. Efektif 
difüzyon değerlerinin 3.14x10-9-2.35x10-7 m2/s arasında değiştiği tespit edilmiştir. En yüksek SMER (0.0344 kg/kWh) değeri 
mikrodalga 720 W güçte etil oleat ön işlemi uygulanan örneklerde belirlenmiştir. En düşük SEC (29.07 kW/kg) değeri mikrodalga 
kurutucuda 720 W güçte etil oleat ön işlemi uygulanan örneklerde tespit edilmiştir. Kuruma verilerini en iyi mikrodalga kurutucuda 
720 W güçte etil oleat ön işleminde Midilli-Küçük modeli (R2:0.9999) tahmin etmiştir. Tazeye en yakın renk değerleri açısından ise 
etüv 60 ºC sıcaklıkta kontrol örnekleri olduğu belirlenmiştir. Kroma değerleri açısından ise etüv 50 ºC sıcaklıkta etil oleat ön işlemi 
alternatif olarak önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kurutma işlemi, Matematiksel modelleme, Efektif difüzyon, Enerji parametreleri, Fiziko-kimyasal 

 
ABSTRACT 

A product manufactured from a product of Jerusalem artichoke (Lianthus tuberosus L.). The Jerusalem artichoke, which has a high 
moisture content (80-85% y.b.), is preserved fresh for a certain period of time. Maintenance expense for carelessness. The purpose 
of this function is to deliver ethyl oleate ileate to Jerusalem artichoke. In the study, the drying program, color adjustment, color 
adjustment, effective diffusion and energy consumption (SMER and SEC) values of the place hand drying program. The shortest 
drying improvement was 5.5 minutes in the samples in the preliminary methods at 720 W power. The drying time is 375 in short-
term control samples at 50 ºC. Detection of effective diffusion heights between 3.14x10-9-2.35x10-7 m2/s. The highest SMER 
(0.0344 kg/kWh) value samples at 720 W power in oleate pretreatments. The lowest SEC (29.07 kW/kg) value was determined in 
the samples with oleate pretreatment at 720 W power in correction. The Pony model (R2:0.9999) is used for estimation in oleate 
pretreatment at 720 strength at best settings with low drying. It is seen that the color points closest to fresh are controlled at 60 ºC. 
Chroma values are oven 50 ºC wear and ole option as an alternative. 
Keywords: Drying process, Mathematical modelingi Effective diffusion, Energy parameters, Physico-chemical 
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Kurutulmuş Mandalina ve Portakal Dilimlerinin Depolanması Üzerine Bir 
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A Study on Investigating the Storage of Dried Mandarin and Orange Slices 
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ÖZET 

Meyve ve sebzelerin belirli dönemlerde üretilebilmesi, taze olarak kısa bir sürede tüketilebilmelerine yol açmaktadır. Kurutma, bu 
ürünlerin uzun süre bozulmadan korunabilmelerine ve tüketilebilmelerine imkan veren en eski ve etkili yöntemlerden birisidir. 
Kurutulan ürünlerin hangi depolama koşullarında muhafaza edildikleri ürünün raf ömrü açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada, Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen ‘Yerli Apireno’ (Yerli mandarin) mandarin ve ‘Washington Navel’ portakal çeşitleri 
kullanılmıştır. Çalışma kapsamında mandarinler öncelikle 4 mm, portakallar ise 5 mm kalınlıkta dilimlenmiş ve kurutulmadan önce 
93°C’deki sıcak suda 2 dakika boyunca bekletildikten sonra 70°C sıcaklıkta kurutulmuştur. Buna ek olarak portakallar herhangi bir 
ön işleme tabi tutulmadan aynı sıcaklıkta kurutulmuştur. Kurutulan mandarin ve portakal dilimleri vakum poşetlerine yerleştirilip, 
+4°C ve +25°C olmak üzere 2 farklı sıcaklıkta ve %50 oransal nem koşullarında 6 ay boyunca depolanmıştır. Depolanan ürünlerden 
her ay düzenli olarak alınan örneklerde renk değişimi incelenmiş ve kuru meyve dilimlerin antioksidan aktivitesi, askorbik asit ve 
su tutma kapasitesi analizleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, L*, a* ve b* renk değerlerinin her iki üründe de depolama sıcaklığı 
ve depolama süresinin artmasına bağlı olarak azaldığı, portakalda ön işlem uygulanan örneklerde bu azalışın daha düşük oranda 
gerçekleştiği görülmüştür. Soğukta depolama ile kurutulmuş portakal ve mandalina örneklerinde askorbik asit kaybının azaldığı 
saptanmıştır. Öte yandan, +25°C’de depolamada ise depolama süresi sonunda mandalina örneklerinde askorbik asit içeriği kaybının 
başlangıca göre yaklaşık %70, portakal örneklerinde ise %50 oranında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Kuru portakal dilimlerinin 
antioksidan aktivite değerleri incelendiğinde ise depolama sıcaklığı, süresi ve ön işlem uygulamasının sonuçlar üzerinde istatistiki 
açıdan oldukça önemli (p<0.01) etkisinin olduğu görülmüş, +4°C’de depolanan örneklerin antioksidan aktivitesi 43.47 mg/100 g 
KM olarak belirlenirken, 25°C’dekilerin ise 37.24 mg/100 g KM olarak saptanmıştır. Depolama sıcaklığı örneklerin su tutma 
kapasitesi üzerinde önemli bir etki göstermezken, ön işlem uygulanan portakal örneklerinin su tutma kapasitesinin 
uygulanmayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meyve Depolama, Kurutma, Mandalina, Portakal 

 
ABSTRACT 

The fact that fresh fruits and vegetables can be produced in certain periods and the limited harvest periods cause these products to 
be consumed fresh for a short time. Drying is one of the oldest and most effective methods that allows these products to be preserved 
and consumed for a long time without spoiling. However, the storage conditions of the dried products are of great importance in 
terms of the shelf life of the product. In this study, fruits of 'Yerli Apireno' (yerli mandarin) mandarin and 'Washington Navel' orange 
varieties, which are commanly grown in Turkey, were used as material. Within the scope of the study, firstly, mandarins were sliced 
4 mm thickness and oranges 5 mm thickness and dipped in hot water at 93°C for 2 minutes before drying. These products were 
then dried at 70°C. In addition, the oranges were dried at the same temperature without any pre-treatment. Dried mandarin and 
orange slices were placed in vacuum bags and stored at 2 different temperatures, +4°C and +25°C, and 50% relative humidity for 6 
months. The color change of the dried slices was examined and the antioxidant activity, ascorbic acid and rehydration capacity of 
dried mandarins and oranges were analyzed by taking samples from storage rooms montly. As a result, it was observed that L*, a* 
and b* color values decreased in both products due to the increase in storage temperature and storage time, and this decrease was 
lower in the pre-treated samples in orange. It was determined that ascorbic acid loss was slowed down in dried orange and 
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mandarin samples by holding the samples in cold conditions. However, at the end of the storage period at +25°C, the loss of ascorbic 
acid content in mandarin samples was approximately 70% compared to the beginning, and 50% in orange samples. When the 
antioxidant activity results of the orange samples were examined, it was seen that the storage temperature, time and pre-treatment 
application had a statistically significant (p<0.01) effect on the results. The antioxidant activity of the samples stored at +4°C was 
43.47 mg/100 g DM, and 37.24 mg/100 g DM at 25°C. While the storage temperature does not have a significant effect on the 
rehydration capacity of the samples, the rehydration capacity of the pre-treated orange samples is higher than the non-pretreated 
ones. 

Keywords: Fruit Storage, Drying, Mandarin, Orange 
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Bitkisel Artıkların Değerlendirilmesinde Kullanılan Bazı Makinaların 
Maliyetlerinin Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Kampus Alanları Örneği 

Determination of the Costs of Some Machinery Used on Valorization of Plant Residues: A 
Case Study for Campus Areas of Akdeniz University 
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ÖZET 

Tarımsal ve peyzaj amaçlı yapılan bitki yetiştiriciliğinde bakım ve hasat işlemleri sonrası önemli miktarlarlarda artık materyal 
ortaya çıkmaktadır. Bu artıklar, uygun şekilde değerlendirilmediklerinde çevre kirliliği, yangın tehlikesi başta olmak üzere birçok 
soruna neden olmaktadırlar. Bu nedenle son yıllarda artıkların değerlendirilerek, çevre korumuma katkı sağlaması ve ilgili diğer 
sektörlerle entegrasyonunun sağlanarak ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetlerde artış gözlenmektedir. Uygulamaların 
başarıya ulaşmasında dikkate alınması gereken konulardan birisi de uygulanacak yöntemler kapsamında kullanılan makinalar ve 
maliyetleridir. Bu çalışmada, bitkisel artıkların değerlendirilmesinde kullanılan bazı makinaların kullanım maliyetleri 
hesaplanmıştır. Makinaların belirlenmesinde Akdeniz Üniversitesi Kampus Alanlarında ortaya çıkan bitkisel artıkların 
değerlendirilmesine yönelik hazırlanmış bir altyapı projesi esas alınarak, ön parçalama, sınıflandırılma ve peletleme işlemlerinde 
kullanılan makinalar dikkate alınmıştır. Makinalar ile kullanıma hazır malç, yonga (chip) ve pelet üretilebilmektedir. Ön parçalama 
işlemleri için tamburlu ve çekiçli tip sabit dal parçalama makinaları, sınıflandırma için elek, öğütme için çekiçli değirmen ve 
peletleme için pelet makinası ile ilgili maliyet hesapları yapılmıştır. Maliyet hesapları kapsamında, birim kullanım süresi (TL/h) ve 
birim materyal kütlesi (TL/t) başına düşen sabit ve değişken giderler belirlenmiştir. Makinalar arasında, birim kütle başına düşen 
en fazla maliyet 1561.7 TL/t (90.3 $/t) değeri ile pelet makinasında hesaplanmıştır. Pelet makinasını sırasıyla, 498.1 TL/t (28.8 $/t) 
değeri ile çekiçli değirmen, 251.8 TL/t (14.6 $/t) değeri ile sınıflandırma makinası (elek), 122.5 TL/t (7.1 $/t) değeri ile çekiçli tip 
dal parçalama makinası ve 80.6 TL/t (4.7 $/t) değeri ile tamburlu tip dal parçalama makinası izlemiştir. Verilen örnekler ile ilgili 
ülkemizde saha araştırmaları yapıldığında, makinalar ile üretilebilecek ürünler (malç, yonga ve pelet) için ayrı piyasanın var olduğu 
ya da oluşmaya başladığı görülmektedir. Çalışmada hesaplanan değerlerin belirtilen kapasitelerdeki makinalar için dikkate 
alınabiceleği öngörülmektedir. Artıkların değerlendirilmesine yönelik farklı kapasite ve yapısal özelliklere sahip makinalar için de 
benzer çalışmaların yapılması önerilir.  

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Artıklar, Dal Parçalama Makinaları, Pelet, Ağaç Yongası, Maliyet Hesapları 

 
ABSTRACT 

A significant amount of residual material obtains after maintenance and harvesting operations in plant cultivation for agricultural 
and landscaping puposes. When these residues are not regained properly, they cause many problems, especially environmental 
pollution and fire hazard. For this reason, in recent years, an increase has been observed in the activities aimed at contributing to 
environmental protection by evaluating the resiudes and bringing them into the economy by ensuring their integration with other 
sectors. One of the issues to be considered in the success of the applications is the machines used within the scope of the methods 
to be applied and their costs. In this study, the costs of some machines used in the valorization of plant residues were calculated. In 
the calculations, based on a completed infrastructure project for Akdeniz University Campus Areas, the machinery used in the 
pretreatment of biomass (size reduction), sieving and pelletizing of the residues were taken into account. Ready-to-use mulches, 
chips and pellets can be produced with the machines. The costs related to drum and hammer type stationary shredders for pre-
shredding, sieving machine for classification, hammer mill for grinding and pellet machine for pelletizing are calculated. Fixed and 
variable costs per unit usage time (TL/h) and unit material mass (TL/t) were determined for the calculation of costs. Among the 
machines, the highest cost per unit mass was calculated for the pellet machine with the value of 1561.7 TL/t (90.3 $/t). The pellet 
machine was followed by grinding machine, sieving machine, hammer type shredder and drum type shredder with the values of 
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498.1 TL/t (28.8 $/t), 251.8 TL/t (14.6 $/t), 122.5 TL/t (7.1 $/t) and 80.6 TL/t (4.7 $/t), respectively. When field researches are 
carried out in Turkey regarding the examples given, it is seen that there is a separate market for each product (mulch, chip, and 
pellet) or has started to occur. It is foreseen that the values calculated in the study can be considered for the machines with the 
specified capacities. Similar studies should be carried out for the machines with different capacities and structural features for the 
valorization of residues. 

Keywords: Agrciultural Residues, Pruning Residue Choppers, Pellet, Wood Chip, Cost Calculations 
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ÖZET 

Hassas tarım faaliyetlerinde gerçekleştirilen çıktılarda istenilen ekim, dikim, ilaçlama, gübreleme ve hasat işlemlerindeki doğrusal 
hareketler, robot konumlandırma işlemleri ile doğrudan ilişkilidir. Konumlandırma amaçlı kullanılan GPS tabanlı sistemler, tarımsal 
faaliyelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında GPS tabanlı sistemlerde gerek maliyet gerekse konumlandırma 
hatalarından dolayı tekil kullanımı tercih edilememektedir.  Bu nedenle çalışmada, otomatik dümenleme sistemleri altyapısında 
kullanılabilecek bir yersel koordinat sistemi platformunun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Platformda, GPS destekli hata düzeltme 
işlemleri, kapalı devre koordinat sistemi oluşturma ve hareketli sistem koordinat sistemi karşılaştırma ölçümleri yapılarak konum 
hesaplama süreci gerçekleştirilmiştir. Konum hesaplamalarında ortaya çıkan hassasiyet doğrultusunda sistemin gelecekte, ilaçlama 
ve gübreleme öncelikli olarak kullanılabileceği söylenebilir. Sistem modüler yapıda tasarlanarak traktör ve tarım robotları için 
kullanılabilir özellikte olması hedeflenmiştir. 

Çalışma kapsamında, düşük maaliyetli GPS ve yardımcı sensör olarak IMU sensörü kullanılmıştır. GPS ve IMU sensörleri beraber 
kullanılarak Sensör Füzyon yaklaşımıyla sistem tasarlanmıştır. Ham verilerin Kalman Filtresi algoritması ile işlenerek konum 
doğrulama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen konum verileri, otonom olarak tasarlanmış mobil robotun arazi üzerinde belli 
sıra aralıklarında hareketi için kullanılmıştır. Mobil robotta manuel/otonom geçiş sistemi, yüksek akım koruyucu bağlantıları 
kurulmuştur. Otonom hareketlerin gerçekleştirilmesi için oluşturulan yazılım çatısı altında çoklu görev mimarisi kurgulanmıştır. 
Elde edilen verilerin kayıt altında tutulması için log sistemi, doğru hat üzerinde gidebilmesi için açı düzeltme algoritması, kullanıcı 
ile mobil robot arasında haberleşebilen mesajlaşma platformu, rota planlama hareket işlemleri modülü ve sinyal veri filtreleyici 
işlemleri modülü tasarlanmıştır. 

Mobil robot üzerinde geliştirilen Sensor Fusion sisteminden ve RTK GNSS alıcısından elde edilen konum bilgileri 
değerlendirildiğinde ortalama olarak 0,11 m sapma değeri belirlenmiştir. Her iki sistemden elde edilen konum bilgileri sapma 
değerlerine göre RMSE (Ortalama Karekök Sapması) 0,13 m olarak belirlenmiştir.  

Geliştirilen yersel koordinat sistemi destekli mobil robot platfortmun, ilaçlama ve gübreleme gibi tarımsal faailiyetlerde 
kullanılabileceği düşünülmektedir.  

Gelecekte yapılabilecek çalışmalar için kaliteli güç beslemesi entegre edilmesi, sıcaklık kontrolü sağlanarak veri akışında 
oluşabilecek engellerin önlemek, yazılımsal hata kontrol mekanizmasının geliştirilerek oluşacak durumlara karşı ek önlem 
senaryoları geliştirmek ve sistemin alt parça modüllerinin ms düzeyinde çalışma akışını kontrol eden algoritmaların tasarlanarak 
işlem fonksiyonlarının doğru zaman paralelinde kararlı çalışmasını sağlamak sistemin konum doğruluğunu arttırabilir. 
Geliştirilecek olan benzer sistemlerde daha hassas GPS ve IMU modülleri ile daha doğru konum bilgisi sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kalman filtresi, Sensör füzyon, Otonom robot 

** Bu makale birinci yazarın Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.  

 
ABSTRACT 

In precise agricultural activities, the desired row-length linear movements in sowing, planting, spraying, fertilizing and harvesting 
operations are directly related to positioning operations The desired performance in precision agricultural activities is directly 
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related to the positioning processes. GPS-based systems used for positioning are widely used in agricultural activities. However, in 
GPS-based systems, singular use cannot be preferred due to both cost and positioning errors. In this study, terrestrial coordinate 
system platform was improved. With this platform, GPS supported error correction processes, creating a closed-loop coordinate 
system, moving system coordinate system comparison measurements will be carried out in the position calculation period. It can 
be said that the system can be used primarily for spraying and fertilization in the future, in line with the sensitivity of the position 
calculations. The system is designed in a modular structure, and it is aimed to be usable for tractors and agricultural robots. 

In the scope of the study, low-cost GPS and IMU sensor were used as an auxiliary sensor. The system was designed with the Sensor 
Fusion approach by using GPS and IMU sensors together. Position verification processes were carried out by processing the raw 
data with the Kalman Filter algorithm. The obtained position data was used for the movement of the autonomously designed mobile 
robot on the terrain at certain row intervals. The obtained position data was used for the movement of the autonomously designed 
mobile robot on the terrain at certain row intervals. Manual/autonomous switching system and high current protective connections 
are installed in the mobile robot. A multitasking architecture has been designed under the software framework created for the 
realization of autonomous movements. A log system is designed to keep the obtained data recorded, an angle correction algorithm 
to keep it on the right line, a messaging platform that can communicate between the user and the mobile robot, a route planning 
motion operations module and a signal data filtering module are designed. 

When the location information obtained from the Sensor Fusion system developed on the mobile robot and the RTK GNSS receiver 
were evaluated, an average deviation of 0.11 m was determined. According to the deviation values of the position information 
obtained from both systems, the RMSE (Root Mean Square Error) was determined as 0.13 m. It can be said that the designed robot 
platform with terrestrial coordinate system robot can be used in spraying and fertilization 

For future studies, integrating a quality power supply, preventing obstacles that may occur in data flow by providing temperature 
control, developing additional precautionary scenarios against situations by developing software error control mechanism, and 
designing algorithms that control the working flow of the sub-part modules of the system at the ms level to ensure that the operation 
functions are stable in the right time parallel may increase location accuracy of the system. Making it work can increase the position 
accuracy of the system. In similar systems to be developed, more accurate location information can be provided with more sensitive 
GPS and IMU modules. 

Keywords: Kalman filter, Sensor fusion, Autonomous robot 

**This article was produced from master's thesis of first author. 
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Sera Robotlarında Kullanılan Kontrolör Teknolojileri 

Controller Technologies of Greenhouse Robots 
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ÖZET 

Tarımsal üretimde teknoloji kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu teknolojilerin başlıca kullanım amaçları; iş sağlığı ve güvenliği, 
maliyetlerin düşürülmesi, insan işgücüne olan ihtiyacın azaltılması, üretim hızının artırılması insan kaynaklı hataların minumuma 
indirilmesi vb. olarak sıralanabilir. Tarımsal üretim alanlarından biri olan sera yetiştiriciliğinde de teknoloji kullanımının arttığı 
gözlenmektedir. Bu teknolojiler çeşitli otomasyon uygulamaları olabildiği gibi robotik uygulamalar da olabilmektedir. Seralarda 
görülen uygulamalara sulama-gübreleme ve iklimlendirme sistemlerinin otomasyonu örnek verilebilir. Otomasyon sistemlerindeki 
gibi robotik uygulamalarda da temel bileşenler yazılım ve donanımdır. Donanım parçaları mekanik, elektrik ve elektronik olarak 
gruplandırabilir. Kontrolörler robotlarda yer alan temel elektronik parçalardan birisidir. Kontrolör, dışarıdan gelen verileri 
algılamaktadır ve bu verilere göre robotun yapacağı işlemi belirlemektedir. Bu özelliği ile kontrolörler sistemin beyni olarak da 
nitelendirilmektedir. Kontrolörler; mikrodenetleyiciler, bilgisayarlar veya mikrodenetleyici ile bilgisayarın birlikte kullanımı 
şeklinde kullanılabilmektedir. Sera robotlarının tamamında bulunan bu kontrolör elemanının seçimi bütün robot sistemini 
etkileyeceğinden dolayı kritik bir seçimdir. Kontrolör seçimini etkileyen birden fazla etken bulunmaktadır. Bu etkenler; maliyet, 
sensörler, robotun boyutu ve araştırmacının kontrolör hakkındaki bilgisi/tecrübesi vb. olarak sıralanabilir. Kontrolörlerin 
kullanımını öğrenme aşamasında da yazılım, donanım ve kontrolörlerle birlikte kullanılacak çevre elemanlarının bilgisi 
gerekmektedir. Bu çalışmada önceki çalışmalarda seralarda kullanılmak üzere farklı amaçlarla geliştirilen robotlarda kullanılan 
kontrolörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Derlenen bilgilerin seralarda çalışacak bir robot tasarlayıp üretecek araştırmacılar için 
önbilgi niteliğinde bir kaynak olacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sera Robotları, Mikrodenetleyiciler, Tarım Robotları 

 
ABSTRACT 

The use of technology in agricultural production is becoming more common day by day. The main uses of these technologies are 
occupational health and safety, cost reduction, reducing the need for human labor, increasing the production speed and minimizing 
human errors, etc. It is observed that the use of technology in greenhouse cultivation is increasing which is one of the agricultural 
production areas. These technologies can be various automation applications as well as robotic applications. Automation of 
irrigation-fertilization and air-conditioning systems can be given as examples of applications that are being seen in greenhouses. As 
in automation systems, the basic components in robotic applications are software and hardware. These hardware parts can be 
grouped into mechanical, electrical and electronics. Controllers are one of the basic electronic parts in robots. The controller detects 
the data coming from outside and determines the action to be taken by the robot according to these data. With this feature, the 
controllers can be also described as the brain of the system. Controllers can be microcontrollers, computers or use of both 
microcontrollers and computers. The selection of the controller element found in all greenhouse robots is a critical choice as it will 
affect the entire robot system. There are multiple factors affecting the selection of the controller. These factors are costs, sensors, 
the size of the robot and the researcher's knowledge/experience of the controller, etc. can be listed. Knowledge of the software, 
hardware and peripheral elements to be used with the controllers is also required in the phase of learning to use the controllers. In 
this study, it is aimed to examine the controllers used in robots that were developed for different purposes in previous studies to 
be used in greenhouses. It is thought that this study will be a preliminary source for researchers who will design and produce a 
robot to work in the greenhouse.  

Keywords: Greenhouse Robots, Microcontrollers, Agricultural Robots 
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İHA ve Uydu Görüntüleri ile Uzaktan Algılama Vejetasyon İndeks Uygulamaları 

Remote Sensing Vegetation Index Applications with UAV and Satellite Image 
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ÖZET 

Uzaktan algılama ile yer bazlı cihazlar; insansız hava araçları (İHA) veya uydular gibi uzak platformlardan fiziksel bir temas olmadan 
yeryüzündeki nesneler hakkında bilgi edinmeyi sağlanmaktadır.  Son yıllarda İHA'lar, çok çeşitli hassas tarım uygulamaları için 
yüksek uzamsal ve zamansal çözünürlüklü uzaktan algılama görüntüleri yakalamak için popüler ve uygun maliyetli bir teknoloji 
olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı vejetasyon indekslerinin kullanımının hangi koşullarda birbirlerine göre üstünlük 
ve zayıflık gösterdiğini belirlemektİr.   Çalışma kapsamında uydudan alınan görüntüler ile İHA görüntülerinin farkları, dar ve geniş 
bant multispektral kamera özellikleri karşılaştırılmıştır. Farklı ürün türlerinde NDVI (Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi), 
GNDVI (Yeşil Normalize Edilmiş Bitki Örtüsü İndeksi), NDRE (Normalize Edilmiş Fark Kırmızı Kenar Endeksi), CIG (Yeşil Klorofil 
İndeksi), SAVI (Toprak Ayarlı Bitki Örtüsü Endeksi) , MSAVI (Değiştirilmiş Toprak Ayarlı Bitki Örtüsü indeksi), VARI (Görünür 
Atmosferik Dirençli İndeks), NDWI (Normalize Edilmiş Fark Su İndeksi);  gölge, toprak yapısı, sulama tipi gibi değişkenlerin 
indeksler üzerinde etkisi farklı makaleler değerlendirilerek incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, İHA, Uydu görüntüleri, Vejetasyon indeks, Multispektral kamera 

 
ABSTRACT 

Remote sensing is the science that provides information about objects on earth from remote platforms such as ground-based 
devices, unmanned aerial vehicles (UAV) or satellites. In recent years, UAV’s have been seen as a popular and cost-effective 
technology for capturing high spatial and temporal resolution remote sensing images for a wide variety of precision agriculture 
applications. The aim of this study is to determine under which conditions the use of different vegetation index  show superiority 
and weakness to each other. Within the scope of the study, the differences between satellite images and UAV images, narrow and 
broadband multispectral camera features were compared. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), GNDVI (Green 
Normalized Vegetation Index), NDRE (Normalized Difference Red Edge Index), CIG (Green Chlorophyll Index), SAVI (Soil Adjusted 
Vegetation Index) , MSAVI in different crop types (Modified Soild Adjusted Vegetation index), VARI (Apparent Atmospheric 
Resistant Index), NDWI (Normalized Differential Water Index); The effects of variables such as shade, soil structure, irrigation type 
on the indexes were examined by evaluating different articles. 

Keywords: Remote sensing, UAV, Satalite İmages, Vegetation index, Multispectral Camera 
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Makine Yardımıyla Elma Toplamada Çalışma Duruşlarının Reba Yöntemi ile 
Analizi ve Ergonomik Risk Değerlendirmesi 
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Apple Harvesting With REBA Method 
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ÖZET 

Tarım kesiminde çalışan işçilerinin statik veya dinamik çalışma şekillerinin incelenmesi, analiz edilmesi, kas ve iskelet sistemi 
rahatsızlıklarına yol açan çalışma pozisyonlarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunulması oldukça önemlidir. Çalışanların duruş 
bozuklukları, sağlığını doğrudan etkilerken, dolaylı olarak da işletmenin çalışma verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, 
elma tarımının yapıldığı bir işletmede makine yardımıyla elma toplamada çalışan tarım işçilerinin, çalışma esnasındaki vücut duruş 
pozisyonları, izin alınarak, kamera ile kayıt altına alınmış ve bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Analizlerde, ergonomik risk 
değerlendirmesi yöntemlerinden biri olan REBA (Rapid Entire Body Assessment) yöntemi kullanılmıştır. REBA, çalışma duruşları 
esnasında meydana gelen yüklere göre, bir risk skoru belirleyen ve vücudun tüm kısımlarının değerlendirilmesine imkân veren bir 
yöntemdir. Çalışmada işçilerin; makine üst ve alt seviyesi ile makine yanında olmak üzere 3 farklı konumda elma topladıkları 
belirlenmiştir. Her işçinin değişik konumlarda ve değişik vücut yüklenmelerine maruz kaldıkları, makine yanında çalışan kişinin ise 
diğer konumda çalışanlara göre daha fazla bedensel yüklemelerin etkisinde kaldığı görülmüştür. Çalışanların risk analizi yapılırken, 
her konumdaki duruşları ayrı ayrı ele alınmış ve ortalama REBA skoru bulunmuştur. Böylece, çalışanların, çalışma durumlarına 
göre elde edilen REBA skoru, risk seviyesi ve referans aralıkları değerlendirilmiştir.  Elde edilen sonuçlara göre, makine yardımı ile 
elma hasat işçiliği için çalışanların ortalama REBA skoru 3 (düşük risk seviyesi) olarak belirlenmiştir. Risklerin azaltılması için 
molaların arttırılması, ıslah çalışmaları ile tam bodur elma tarımına geçilmesi, şekilsel budama ile ağaç boylarının kısaltılması 
önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Elma hasadı, Risk analizi, Ergonomi, REBA 

 
ABSTRACT 

It is very important to examine and analyse the static or dynamic working patterns of agricultural workers and to make suggestions 
for the improving working positions that cause musculoskeletal disorders. While the posture disorders of the employees directly 
affect their health, they indirectly affect the working efficiency of the enterprise. In this study, the body posture positions of the 
agricultural workers working in apple picking with the help of machinery in an apple farming business were recorded with a 
camera, with permission, and analysed in the computer environment. REBA (Rapid Entire Body Assessment), one of the ergonomic 
risk assessment methods, was used in the analyses. REBA is a method that determines a risk score according to the loads occurring 
during working postures and allows evaluation of all parts of the body. Workers in the study; It has been determined that they pick 
apples in 3 different levels, at the upper and lower levels of the machine and next to the machine. It has been observed that each 
worker is exposed to different body loads in different positions, and the person working next to the machine is more affected by 
physical loads than those working in other positions. While performing the risk analysis of the employees, their positions in each 
position were handled separately and the average REBA score was found. Thus, the REBA score, risk level and reference intervals 
obtained according to the working status of the employees were evaluated. According to the results obtained, the average REBA 
score of workers for machine-assisted apple harvesting was determined as 3 (low risk level). In order to reduce the risks, it can be 
recommended to increase the breaks, to switch to full dwarf apple farming with breeding studies, and to shorten the tree heights 
with formal pruning. 

Keywords: Apple harvest, Risk analysis, Ergonomics, REBA 
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Bir Otonom Tarım Aracının Yazılım Geliştirme Aşamaları ile Yörünge 
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ÖZET 

Otonom araçlar; çevrelerindeki objeleri fiziksel olarak algılama özellikleri sayesinde, insan müdahalesi olmaksızın kendi kendine 
hareket edebilen ve bazı işlevleri yerine getirebilen araçlar olarak tanımlanmaktadır. Otonom bir araç, insan güdümündeki bir 
aracın çevre koşullarına verebildiği tepkiyi, çeşitli algılayıcılar yardımıyla taklit edebilen tam otomasyonlu bir sürüş sistemi 
kullanmaktadır. Bu otomasyon sistemi genel olarak, nesne algılama, algılayıcılardan gelen verilerden yola çıkılarak aracın hareket 
yörüngesinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan sürüş kararına dayalı karmaşık bir yazılım mimarisinden oluşmaktadır. Yazılım 
mimarisine çevresel büyüklükleri algılamada kullanılan aygıtlardan gelen verilerin işlenmesi, aracın hareket yörüngesinin 
izlenmesi, gerçekleştirilmesi beklenen operasyonun işleyişinin denetimi için ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir yandan, otonom 
araçlarda büyük önem taşıyan yörünge planlanması, küresel ve yerel yaklaşımlarla tasarlanmaktadır. Bu yaklaşımlarda klasik 
yöntemler ve yapay zeka kullanılmaktadır. 

Bu bildiride, otonom bir tarım aracının yazılım tasarımı ile yörünge planlanmasında kullanılan tekniklerin karşılaştırması 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım 5.0, Sayısal zeka, Hareket planlaması, Yörünge belirleme 

 
ABSTRACT 

 

Autonomous vehicles are defined as vehicles that can move on their own and perform some functions without human intervention, 
thanks to their ability to physically perceive the objects around them. An autonomous vehicle uses a fully automated driving system 
that can imitate the response of a human-guided vehicle to environmental conditions with the help of various sensors. This 
automation system generally consists of a complex software architecture based on object detection, driving decisions created to 
determine vehicle’s motion trajectory based on sensor’s data. The software architecture is needed process of the data coming from 
the devices used in sensing the environmental magnitudes, monitoring the motion trajectory of the vehicle and controlling the 
operation of the expected function. On the other hand, trajectory planning, which is of great importance in autonomous vehicles, is 
designed with global and local approaches. These approaches use classical methods and artificial intelligence. 

The paper compares the software design of an autonomous agricultural vehicle and the techniques used in trajectory planning. 

Keywords: Agriculture 5.0, Computational Intelligence, Motion planning, Trajectory planning 
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ÖZET 

Tarih boyunca insan nüfusu ve dolayısıyla bu nüfusun yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereksinim duyduğu besin talebi de 
artmaktadır. Diğer yandan tarımsal üretim alanlarının sürdürülebilirliği ve bu alanlarda yapılan tarımsal uygulamaların doğru, 
akılcı, ekonomik, çevre ve insan sağlığı açısından da en az zararla yapılıyor olması da önem kazanmıştır. Tarımsal üretimde 
kullanılmakta olan geleneksel yöntemlerin yerine akıllı tarım teknolojilerinin kullanılması son yıllarda artan bir eğilim 
göstermektedir. Bu teknolojilerden biri de, 2010 yılında sivil kullanıma açılmasıyla birlikte tarımsal amaçlı kullanımına başlanan 
insansız hava araçları (İHA)’dır. İHA’ların tarımsal kullanımı veriye dayalı tarımın alt yapısını oluşturacak uzaktan algılama ve bitki 
izleme tekniklerine dayalı bitkilerde hastalık ve zararlı tespiti, su stresi tespiti, verim/olgunluk kestirimi, yabancı ot flora tespiti, su 
kaynakları kontrolü ve işçilerin gözetlenmesi amacıyla yapılan pasif uygulamaları içerir. Ayrıca girdi uygulanmasında da 
kullanılmaktadır. Günümüzde en sık kullanılan ilaçlama yöntemi püskürtme yöntemiyle yapılan ilaçlamadır. Püskürtme işlemi 
kendi yürür veya traktöre bağlı pülverizatörler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Havadan ilaçlama ise uçak, helikopter veya İHA’lar 
aracılığıyla yapılabilmektedir. İHA ile ilaçlamanın, diğer yöntemlere göre çeşitli üstünlükleri bulunmaktadır.  Ancak etkili mücadele 
için doğru kullanım parametreleri bilinmemektedir. Bu çalışmada farklı çalışma parametreleri (uçuş hızı, uçuş yüksekliği, damla 
çapı) denenerek, suya duyarlı kağıtlar yardımıyla kaplama oranı dikkate alınarak optimum değerler belirlenmiştir. Bu optimum 
değerlerle mısırda yaygın olarak kullanılan herbisitler uygulanmıştır. Ayrıca söz konusu herbisitler tarla pülverizatörü ile de aynı 
arazide uygulanıp sonrasında her iki uygulamanın biyolojik etkinlikleri değerlendirilmiştir. Ölçülen değerlere uygulanan istatistiki 
analizler, İHA ile ilaçmanın biyolojik etkinliğini %90,98, aynı arazide kullanılan tarla pülverizatörünün etkinliğini ise %94,33 olarak 
ortaya koymuştur. Çalışma, herbisitlerin uygulanmasında İHA’nın da doğru uçuş parametreleri ile başarılı bir şekilde 
kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Tarım, Tarımsal İlaçlama, İlaçlama Performansı, İHA 

 
ABSTRACT 

Throughout history, the human population, and the demand for food that this population needs to survive has also increased. On 
the other hand, it has gained importance that the sustainability of agricultural production areas and that agricultural practices in 
these areas are done correctly, rationally, economically, with the least harm in terms of environment and human health. The use of 
smart agriculture technologies instead of traditional methods used in agricultural production has shown an increasing trend in 
recent years. One of these technologies is the unmanned aerial vehicles (UAV), which started to be used for agricultural purposes 
with the introduction of civilian use in 2010. Agricultural use of UAVs includes passive applications such as water stress and weed 
flora detection etc. Moreover, they are used for input application. Today, the most used pesticide application method is spraying. 
Spraying can be carried out by self-propelled or tractor-mounted sprayers. Aerial spraying can be done via airplanes, helicopters, 
or UAVs.  Spraying with UAV has several advantages over other methods. However, the correct usage parameters for effective 
control are not known. In this study, different operating parameters (flight speed, flight height, drop diameter) were tried and 
optimum values were determined by considering the coating rate with the help of water sensitive papers. Herbicides, which are 
widely used in maize, were applied with these optimum values. In addition, these herbicides were applied in the same field with the 
field sprayer and then the biological effect of both applications were evaluated. Statistical analyzes applied to the measured values 
revealed that the biological effect of the pesticides with the UAV was 90.98%, and the effect of the field sprayer used in the same 
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field as 94.33%. The study reveal that the UAV can be used successfully with the right flight parameters in the application of 
herbicides. 

Keywords: Smart Agricultur, Agricultural Spraying, Spraying Performance, UAV 
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İnsansız Hava Araçları ile Yapılan Pestisit Uygulamalarında Farklı Meme 
Tiplerinin Damla Dağılımına Etkisinin İncelenmesi 

Determining the Effect of Different Spraying Nozzles on Droplet Distribution Used For 
Pesticide Applications with Unmanned Aerial Vehicles 
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ÖZET 

Tarımda insansız hava araçları son yıllarda etkili şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Uzaktan algılama, bitki sağlığı takibi, yabancı 
otların tespiti, mera ve sürü kontrolü gibi uygulamalarda, bitkisel ve hayvansal üretimde insansız hava araçlarından 
faydalanılmaktadır. Tarımda zararlılarla mücadelede en çok kullanılan yöntem pestisit uygulamaları olup, bu uygulamalar 
pülverizatör, sırt atömizörü, uçak gibi makineler yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ve dünyada, geçtiğimiz on yıl 
içerisinde insansız hava araçları ile pestisit uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Uzaktan kumanda kontrollü, elektrik motorlu 
pervaneler ile uçuş yapabilen, üzerinde küçük hacme sahip bir sıvı tankı, pompa ve püskürtme memeleri bulunan insansız hava 
araçları ile pestisit uygulamaları gerçekleştirilmektedir. İnsansız hava araçları ile yapılan pestisit uygulamalarının tarla trafiğini 
azaltma, su ve pestisit tasarrufu, zamandan tasarruf gibi avantajları olsa da, düşük hacimli uygulama (ULV) yapıldığı ve pervanelerin 
yarattığı aşağı yönlü hava akımının damla dağılımını etkilemesi gibi sebeplerle, insansız hava araçları ile etkili bir pestisit 
uygulamasının yapılabilirliği konusunda şüpheler oluşmaktadır. Yapılan çalışmada, insansız hava araçlarında kullanılan farklı 
püskürtme memelerinin damla dağılım düzgünlüğüne etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Denemelerde DJI Agras MG-1P model, 
uzaktan kumanda kontrollü, 10 L sıvı tankına sahip, üzerinde 4 adet püskürtme memesi bulunan bir oktokopter kullanılmıştır. Bu 
insansız hava aracı ile 4 farklı püskürtme memesi ile önceden belirlenmiş bir rota üzerinde 2 metre yükseklikten her meme için 3 
tekerrürlü olacak şekilde 12 uçuş gerçekleştirilmiştir. Kullanılan püskürtme memeleri Teejet XR11001VS, Teejet XR110015VS, 
Lechler IDK12001, Lechler IDK120015 model püskürtme memeleridir. Damla dağılım düzgünlüğünü belirlemek amacıyla, insansız 
hava aracının uçuş yönüne dik olacak şekilde bir şerit yerleştirilmiş ve bu şerit üzerine 50 cm aralıklarla suya duyarlı kağıtlar 
yerleştirilmiştir. Her uçuştan sonra suya duyarlı kağıtlar toplanmış, tarayıcıda taranıp DropletScan uygulamasıyla ortalama damla 
çapları, kaplama yüzdesi, damla yoğunluğu gibi değerler hesaplanmıştır. Buna ek olarak, farklı konumlardaki suya duyarlı kağıtların 
damla dağılımları karşılaştırılarak, ilaç sürüklenmesi potansiyeli de belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda damla dağılım 
düzgünlüğü en yüksek olan püskürtme memesi tipi belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnsansız hava aracı, Pestisit, İlaç sürüklenmesi, Püskürtme memesi, İlaçlama dronu 

ABSTRACT 

Unmanned aerial vehicles have been used effectively in agriculture in recent years. Unmanned aerial vehicles are used in 
applications such as remote sensing, plant health monitoring, weed detection, and pasture and herd control in plant and animal 
production. Pesticide applications are the most commonly used method for controlling pests in agriculture, and these applications 
are carried out with the help of machines such as field and orchard sprayers, knapsack sprayers and crop dusters. In Turkey and 
the world, pesticide applications with unmanned aerial vehicles have become widespread in the last decade. Pesticide applications 
are carried out by unmanned aerial vehicles with remote control, capable of flying with electric motor propellers, equipped with a 
small liquid tank, pump and spray nozzles. Although pesticide applications with unmanned aerial vehicles have advantages such as 
reducing field traffic, saving water and pesticides, and saving time, there are doubts about the application efficiency of the pesticides 
with unmanned aerial vehicles due to low volume application (ULV) and the downwash effect created by the propellers. In this 
study, it is aimed to investigate the effect of different spray nozzles used in unmanned aerial vehicles on droplet distribution 
uniformity. A DJI Agras MG-1P model, RC controlled, with a 10 L liquid tank and four spray nozzles was used in the experiments. 
With this unmanned aerial vehicle, twelve flights was carried out on a predetermined route with four different spray nozzles and 
three repetitions each. Flight altitude for the spraying drone was 2 meters from the ground. The spray nozzles used are Teejet 
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XR11001VS, Teejet XR110015VS, Lechler IDK12001, Lechler IDK120015 model spray nozzles. To determine the uniformity of the 
droplet distribution, a strip was placed perpendicular to the flight direction of the unmanned aerial vehicle and water-sensitive 
papers were placed on this strip at 50 cm intervals. After each flight, water-sensitive papers were collected and scanned in the 
scanner and values such as average droplet diameters, % coverage, and droplet density was calculated with the DropletScan 
application. In addition, the potential for spray drift was determined by comparing the droplet distributions of water-sensitive 
papers at different locations. As a result of the analysis, the spray nozzle type with the highest drop distribution uniformity was 
determined. 

Keywords: Unmanned aerial vehicle, Pesticide, Drift, Spraying nozzle, Spraying drone 
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Meyve Bahçelerinin Don Riskine ve Koruyucu Makinalara Ait Bazı 
Parametrelerinin Belirlenmesi 

Frost Risk in Orchards and Determining Some Parameters of Protectives 
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ÖZET 

Narenciye meyve bahçeleri, tarımsal üretimdeki yeri ve ekonomiye olan katkısı ile gün geçtikçe daha çok dikkat çekmektedir. 
Türkiye’deki narenciye bahçelerinin, yıllık yaklaşık 4.5 106 ton üretimi ayrıca ihracattaki 934.8 106 $’a ulaşan payı nedeniyle 
beklenilmeyen risklere karşı korunması ve alternatif tedbirlerin geliştirilmesi, tarımsal üretime katma değer sağlayacaktır. Bu 
çalışmada, Doğu Akdeniz Bölgesinde, narenciye bahçelerinde don riskine karşı mekanizasyon ve enerji bakımından bazı 
parametrelerin irdelenmesi amaçlanmıştır. Gayeli örnekleme ile belirlenen narenciye üreticileri, konu uzmanları, önceki çalışmalar, 
konu paydaşları ve ilgili firmalardan alınan veriler kullanılmıştır. Buna göre, piyasada dondan koruma yöntemlerinden geleneksel 
yöntemlerin dışında, yaygın olan mobil ve sabit tip rüzgâr pervaneleri kullanılmaktadır. Sabit kuleli rüzgâr pervaneleri 95-141 kW 
gücünde, kanat sayıları 2 ile 5 arasında değişen ve dizel yakıt tüketimleri 15-35 l/h ve 40-70 da alanlarda kullanılabileceği, 
bahçedeki rüzgâr hızının 7 km/h’ten daha düşük olduğu, sonbaharda sıcaklığın 1°C, -2 °C arasında, ilkbaharda ise 2 °C, -3 °C arasında 
iken ve kışın ise tomurcukların dayanma sıcaklığına göre bu pervanelerin çalıştırılması ancak rüzgâr hızının 13 km/h’ten fazla 
olduğu durumlarda ise pervanelerin çalıştırılmaması önerilir. Küçük işletmelerde yani <40 da alanlar için ise 2-5 kanatlı ve motor 
gücü yaklaşık 14-18 kW ve dizel veya benzin yakıt tüketimleri 3-5 l/h olan pervaneler kullanılmaktadır. Daha küçük alanlar ve 
geleneksel işletmecilik yapanlar ise 150-180 kg’lık saman balyalarını ya da alternatif yakıtları kullanmaktadırlar. Bu çalışmada ele 
alınan narenciye bahçelerinde, don riskini azaltmak için bölgede rüzgâr pervaneleri ve alternatifleri kullanılmaktadır. Bu 
makinaların kullanılması sonucunda stratejik ürün kayıplarının önüne geçilebilir. Böylece ekonomik değeri yüksek ürünlerin 
yetiştirilmesi sırasında rüzgâr makinalarının kullanılması anket sonuçlarına göre %90 önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Narenciye bahçeleri, Don makinalar, Bahçe mekanizasyonu, Doğu Akdeniz Bölgesi 

ABSTRACT 

Among the orchards, citrus fruits, their place in agricultural production and their contribution to the economy are drawing more 
and more attention day by day. The protection of citrus orchards in Turkey against unexpected risks and the development of 
alternative measures will add value to agricultural production due to the annual production of 4.5 106 tons of citrus orchards in 
recent years, as well as its share in exports reaching 934.8 106 $. In this study, it was aimed to examine some parameters in terms 
of mechanization and energy against the risk of frost in citrus orchards in the Eastern Mediterranean Region. Data obtained from 
citrus producers, subject experts, previous studies, subject stakeholders and related companies determined by purposeful sampling 
were used. Accordingly, mobile and fixed type frost wind machines, which are common in the market, are used in addition to 
traditional methods of frost protection. Fixed tower wind machines with a power of 95-141 kW, the number of blades varying 
between 2 and 5, diesel fuel consumptions of 15-35 l/h and 40-70 da can be used in areas, the wind speed in the garden is less than 
7 km/h, the temperature in autumn It is recommended to operate the machine between 1°C and -2°C in autumn, between 2°C and 
-3°C in spring, and according to the bud resting temperature in winter, but not when the wind speed is more than 13 km/h. In small
businesses, that is, for areas <40, machines with 2-5 wings and an engine power of approximately 14-18 kW and a diesel or gasoline 
fuel consumption of 3-5 l/h are used. Smaller areas and traditional businesses use straw bales of 150-180 kg or alternative fuels. In 
the citrus orchards discussed in this study, frost-wind machines and alternatives are used in the region to reduce the risk of frost.
As a result of using these machines, strategic product losses can be prevented. Thus, the use of wind machines during the cultivation 
of products with high economic value is recommended by 90% according to the survey results.

Keywords: Citrus orchards, Frost-Wind machines, Orchards mechanization, Eastern Mediterranean Region 
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Koruyucu Toprak İşleme Kapsamında Yalova Yöresi Elma Bahçelerinde Sıra Üzeri 

Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Karşılaştırılmasının Mekanizasyon Maliyetleri 

Açısından İncelenmesi 

Investigation of the Comparison of Upper Row Weed Control Methods in Apple Gardens 
in Yalova Region Within the Scope of Protective Soil Cultivation in Terms of 
Mechanization Costs 
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ÖZET 

2017-2021 yılları arasında yapılan bu çalışmada sulanamayan ve sulanabilir alanlarda üretim maliyetini düşüren, enerji ve su 
kullanım etkinliğini artıran, toprak verimliliğinin devamını sağlayan yeni üretim sistemlerinin araştırılmasına yönelik yapılan daha 
önceki çalışmalarda eksikliği hissedilen konuların araştırılması hedeflenmiştir. 

Bu proje ile Ülkemizde bölgesel olarak uygulanmakta olan geleneksel tarımsal üretim sistemlerine alternatif olabilecek 
sürdürülebilir tarıma dayalı, koruyucu toprak yönetimine uygun meyve bahçesi tesisi ve işletilmesi planlanmıştır. 

Bu proje ile bağ-bahçe yetiştiriciliğinde, organik tarım felsefesine uygun, daha az maliyetli, toprağı ve çevreyi koruyan, erozyonu 
önleyen, zemin yönetimi belirlenmiştir. Araştırmada uygulanan konularla toprak işleme masraflarını azaltan, üretimi kârlı hale 
getiren, diğer taraftan tarla-bahçe trafiğinin azaltılmasına, toprak verimliliğinin korunmasına, erozyonun en aza indirilmesine ve 
çevrenin korunmasına katkı sağlayan bir yöntem belirlenmiştir. 

Bu çalışma, maliyet analizi bakımından incelendiğinde; En düşük maliyet bir dekar alan için 34,982 TL ile geleneksel işlemeli 
sistemde olmuştur. İkinci sırayı 39,614 TL ile tamamı otlu sistem almıştır. Bunları 149,85 TL plastik malç örtülü sistem (malç plastik 
örtünün ekonomik ömrü 10 yıl olarak dikkate alınmıştır) ve 173,23 TL ile en pahalı konu olan yabancı ot ilaçlı sistem izlemiştir. 

Ancak, bahçede çalışma şartları, yıl içerisinde bahçede yapılan işler, kültürel işlemler, özellikle yağışlı havalarda bahçede 
çalışabilme durumu (budama, ilaçlama, gübreleme, sulama, hasat) vb. dikkate alındığında yabancı otun en az olduğu plastik malçlı 
sistem ve ekonomik olan, belli zamanlarda otu biçilen tamamı otlu sistem öne çıkmaktadır. Çevrecilik, kurulum ve işletim, bahçedeki 
araç trafiğini azaltma vb. durumlar dikkate alındığında tamamı otlu sistem tercih edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Elma bahçesi, Koruyucu toprak işleme, Yabancı ot kontrolü, Mekanizasyon maliyetleri, Ekonomik analiz 

 
ABSTRACT 

In this study, which was carried out between 2017-2021, it was aimed to investigate the issues that were felt in previous studies on 
the research of new production systems that reduce the production cost in non-irrigated and irrigable areas, increase the efficiency 
of energy and water use, and ensure the continuation of soil fertility. 

With this project, it is planned to establish and operate an orchard based on sustainable agriculture, which can be an alternative to 
the traditional agricultural production systems that are applied regionally in our country, and suitable for protective soil 
management. 

With this project, ground management has been determined in vineyard-orchard cultivation, which is suitable for organic farming 
philosophy, less costly, protects the soil and the environment, and prevents erosion. With the subjects applied in the research, a 
method that reduces soil cultivation costs, makes production profitable, on the other hand, contributes to reducing field-garden 
traffic, protecting soil fertility, minimizing erosion and protecting the environment has been determined. 
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When this study is examined in terms of cost analysis; The lowest cost was in the traditional embroidered system with 34,982 TL 
for one decare area. The whole grass system took the second place with 39,614 TL. These were followed by the plastic mulch cover 
system with 149.85 TL (the economic life of the mulch plastic cover was taken into account as 10 years) and the weed spray system, 
which was the most expensive subject, with 173.23 TL. 

However, the working conditions in the garden, the works done in the garden during the year, the cultural operations, the ability to 
work in the garden especially in rainy weather (pruning, spraying, fertilizing, irrigation, harvesting) etc. When taken into account, 
the plastic mulch system with the least weeds and the economical, all-grass system, which is mowed at certain times, come to the 
fore. Environmentalism, gardening and operation, reducing vehicle traffic in the garden, etc. Considering the circumstances, the all-
grass system may be preferred. 

Keywords: Apple orchard, Precentive tillage, Weed control, Mechanization costs, Economic analysis 
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Fındığın Mekanik Hasadında Çalışanların Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi 
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ÖZET 

Çalışmada, fındığı, yerden vakumla toplayan pnömatik hasat makinası kullanılmıştır. Bu makine ile çalışmada, insan iş gücü ile 
yapılan işlemler; makinanın bahçe içerisinde gezdirilmesi, vakum hortumunun taşınması, dolu çuvalın değiştirilmesi ve depolama 
alanına taşınması olmak üzere 4 adet iş istasyonundan oluşmaktadır. Fındığın mekanik hasadında iş istasyonları gözlenmiş, 
çalışanlar tarafından gerçekleştirilen işler ve bu sırada maruz kalınan çalışma duruşları incelenmiş ve kayıt altına alınmıştır. 
Çalışanların görüntü kayıtları, ergonomik risk analizi yapılmak üzere ErgoFellow 2.0 programında REBA ve OWAS yöntemleri ile 
ayrı ayrı incelenerek risk skoru belirlenmiştir. Kas iskelet sistemi hastalıkları açısından riskli işler tespit edilmiştir. Buna göre fındık 
toplama makinasının bahçe içerisinde insan iş gücü ile hareketi ve vakum hortumunun bahçe yüzeyinde gezdirilmesi ve çuval 
değişimi işleri ergonomik açıdan yüksek riskli, dolu çuvalın depolama alanına taşınması işi, iki yöntem için de riskli bulunmuştur. 
Mekanize fındık hasadında eğer mevcut makine kullanılacaksa, her bir iş istasyonunda, çalışanlar arasında rotasyon yapılabilecek 
şekilde yeterli sayıda çalışan bulundurulmalıdır. Ancak bu durumun ekonomik bir yük getireceği aşikardır. Çalışma sonucunda elde 
edilen ergonomik risk skorlarına göre söz konusu incelemeye alınan makinanın bu haliyle kullanılmaması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fındık Hasadı, REBA, OWAS, Ergonomik Risk, KİSR 

 
ABSTRACT 

The study used a pneumatic harvester that collects the hazelnut from the ground with a vacuum. In working with this machine, 
operations are made with human labor; It consists of 4 workstations, including moving the machine around the garden, carrying 
the vacuum hose, changing the full sack, and transporting it to the storage area. Workstations were observed in the mechanical 
harvesting of hazelnuts. The work performed by the employees and the working postures they were exposed to during this time 
were examined and recorded. Ergonomic risk scores were determined by reviewing the image records of the employees separately 
with REBA and OWAS methods in the ErgoFellow 2.0 program for ergonomic risk analysis. Risky jobs have been identified in terms 
of musculoskeletal system diseases. According to this, the movement of the hazelnut harvesting machine with human labor in the 
garden, moving the vacuum hose on the garden surface, and changing the sacks were found to be ergonomically high-risk, and 
carrying the filled sacks to the storage area was risky for both methods. If the existing machinery is to be used in mechanized 
hazelnut harvesting, there should be a sufficient number of employees at each workstation to be rotated. However, this situation 
will bring an economic burden. According to the ergonomic risk scores obtained from the study, it is recommended not to use the 
machine in question in its current state. 

Keywords: Hazelnut Harvest, REBA, OWAS, Ergonomic Risk, KISR 
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Mekanik ve Pnömatik Üniteli Fındık Toplama Makinalarıyla Çalışmada İşgücü 
Gereksinimleri, İş Başarıları ve Hasat Masrafları 

Work Efficiencies, Labor Requirements and Harvesting Costs at Hazelnut Harvest of 
withHazelnut Harvesters having Mechanical and Pneumatic Pick-up Units 

Taner YILDIZ1* 
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ÖZET 

Türkiye, Dünya fındık üretimi ve ihracatında lider ülke konumundadır. Ancak fındık tarımında mekanizasyon uygulamalarının çok 
düşük düzeyde olması, özellikle hasat döneminde işgücü gereksinimini artırmaktadır. Hasat maliyetinin yaklaşık olarak yarısına 
kadar ulaşabilen toplama masraflarının azaltılabilmesi ancak hasat makinalarının kullanımıyla mümkün olabilmektedir. Diğer 
fındık üreticisi ülkelerde dip sürgünü ve bahçe zemini temizliğinden hasata kadar olan tüm kültürel işlemler hemen hemen tam 
mekanize edilmiş durumdadır. Ancak ülkemizde fındığın harmanlanması dışında etkili bir mekanizasyon zinciri 
oluşturulamamıştır. Pnömatik ve mekanik etkili makinalar üzerinde yaklaşık 30 yılı aşkın süredir araştırma faaliyetleri devam 
etmektedir. Bunun yanı sıra, zaman zaman ithal fındık toplama makinaları ve yöresel imalatçıların ürettikleri pnömatik veya 
mekanik etkili makinalar özellikle düz ve düze yakın alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, Çarşamba (Samsun) ilçesinde 
düz ve sıra tipi bahçe koşullarında, yerli üretim pnömatik ve mekanik toplama üniteli fındık hasat makinalarının işgücü 
gereksinimleri, iş başarıları ve hasat masraflarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çift etkili pnömatik hasat makinasıyla 
toplamadan önce sırt üfleyicisiyle 0.7-0.8 m genişliğinde namlular oluşturulmuş, daha sonra namludan toplama yapılmıştır. 
Mekanik toplama üniteli makinayla ise, yine üfleyiciyle sıra içlerindeki fındıklar makinanın etki alanına süpürülmüş, namlu 
yapılmadan toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, çift etkili pnömatik hasat makinasıyla yaklaşık olarak 
0.203 th-1 ürün iş başarısı, 4.549 hda-1 iş gücü gereksinimi, 0.219 dah-1 alan iş başarısı ve %99.86 toplama etkinliği elde edilirken; 
mekanik toplama üniteli makinayla 0.195 th-1 ürün iş başarısı, 1.596 hda-1 iş gücü gereksinimi, 0.627 dah-1 alan iş başarısı ve %97.55 
toplama etkinliği tespit edilmiştir. Hasat masrafları, geleneksel toplama yönteminde 937.50 TLda-1 olurken, mekanik toplama 
üniteli hasat makinasıyla toplamada 160.492 TLda-1, pnömatik toplama üniteli makinayla toplamada ise 648.292 TLda-1 olarak 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş başarısı, Masraf, Mekanik hasat, Fındık, İşgücü gereksinimi 

ABSTRACT 

Turkey is the leader country in the World hazelnut production and export. However, extremely low level of mechanisation in 
hazelnut farming level leads to increase the labour requirement during hazelnut harvesting period. Reducing the harvesting costs, 
which constitute approximately half of the harvest expense is only possible with the use of hazelnut harvesters. In other hazelnut 
producing countries, all cultural processes from desuckering and orchard ground cleaning to harvest are almost fully mechanized. 
However, in our country an effective mechanization chain could not be established except for the hazelnut husking. Research 
activities have been going on machines with pneumatic and mechanical effects for more than 30 years. In addition, imported 
hazelnut harvesters with both pneumatic and mechanical effects, which are produced by local manufacturers from time to time, 
have started to be used especially in flat and near-flat areas. This study was performed to compare the labor requirements, work 
efficiencies and harvesting costs of locally made hazelnut harvesters with pneumatic and mechanical pick-up unit in Çarşamba 
(Samsun) town. Before collecting with a double-acting pneumatic harvester, 0.7-0.8 m wide barrels were created with a back 
blower, and then the hazelnuts collected from these barrels. With the mechanically effective machine, the hazelnuts between the 
branches were swept into the impact area of the machine, again with the blower, and the collection process was carried out without 
making a barrel. In this study, 0.203 th-1 product work efficiency, 4.549 hda-1 labor requirement, 0.219 dah-1 field work efficiency 
and 99.86% harvesting efficiency with the double-acting pneumatic harvester and were obtained 0.195 th-1 product work efficiency, 
1.596 hda-1 labor requirement, 0.627 dah-1 field work efficiency and 97.55% harvesting efficiency with the mechanically effective 
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machine. Harvesting costs were obtained 937.50 TLda-1, 160.492 TLda-1 and 648.292 TLda-1 from traditional, mechanical and 
pneumatic pick-up harvesters, respectively. 

Keywords: Work efficiency, Cost, Mechanical harvesting, Hazelnut, Labor requirement 
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Yeşillenme Sendromundan Etkilenen Soyalarda Sap Kesme Direncinin 
Belirlenmesi  

Shearing Characteristics of Soybean Stem Affected by Green Stem Syndrome 
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ÖZET 

Türkiye'de son yıllarda soya tarlalarında, tohum olgunlaşmış olsa da sapın yeşil kalarak kurumasını engelleyen Yeşillenme 
Sendromu (GSS) sıklıkla görülmektedir. Bilindiği gibi yeşil sapların kesilmesi zordur ve biçerdöveri tıkama olasılığı daha yüksektir. 
Bu durum hasat sırasında kayıpların artmasına neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada, GSS’ye yakalanan soya 
bitkilerinde hasat kayıplarını azaltmak, duruma uygun çalışma koşullarını belirlemek ve konu ile ilgili temel verileri tespit etmek 
amacıyla soya sapının bazı kesme parametreleri (kuvvet, kesme gerilmesi ve kesme enerjisi gibi) belirlenmiştir. Kesme testleri, 
kesme aparatı ile donatılmış bir Lloyd Malzeme Test Cihazı (model LRX Plus) ile gerçekleştirilmiştir. Bitkisel materyal olarak 
Türksoy, Ataem-7, Cinsoy, Blaze, SA-88 ve ÇU04-122 olmak üzere altı farklı soya çeşidi kullanılmıştır. Tüm deneyler 20 tekerrürlü 
olarak gerçekleştirilmiştir. Test edilen soya saplarının ortalama nem içeriği, sendromlu bitkilerde %63.13, sağlıklı bitkilerde ise 
%22.60 olduğu belirlenmiştir. 

Sendromlu ve sendromsuz bitki gövdesinin kuvvet, kayma gerilmesi ve özgül kesme enerjisi değerlerinin istatistiksel olarak farklı 
olduğu belirlenmiştir. Çalışmada incelenen kesme gerilimi dışındaki tüm parametreler GSS bulaşık soya saplarında daha yüksek 
bulunmuştur. Sendromlu bitkilerde katı kesim yerine plastik kesim (kırma) ön plana çıkmıştır. Bu, hasat sırasında kesme ve 
harmanlama işlemlerinde kayıpların artmasının nedenlerinden biri olarak değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hasat makinaları, Kesilme direnci, Yeşillenme sendronu, Soya sapı 

ABSTRACT 

Recently, the Green Stem Syndrome (GSS) which prevents the stems from drying down properly and causes the stems to remain 
green after seed are mature has been often seen in the soybean fields in Turkey. As known, the green stems are hard to cut and 
more likely to plug the combine. This situation causes to increase the losses during harvest. From this point of view, in this study, 
some shearing parameters (force, shearing stress and specify shearing energy i.e.) of the stem were determined in order to obtain 
basic data for obtaining working conditions to reduce harvest losses in GSS-captured soybean plants. The shearing tests were 
performed with a Lloyd Material Testing Machine (model LRX Plus) equipped with a shearing apparatus. Six different soybean 
varieties namely, Türksoy, Ataem-7, Cinsoy, Blaze, SA-88 and ÇU04-122 were used as plant material. All experiments were carried 
out in 20 replicates. The average moisture content of the stem was 63.13% in syndrome plants and 22.60% in healthy plants. 

It was determined that the values of force, deflection, shear stress and specific shear energy of the plant stem with and without 
syndrome were statistically different. All parameters investigated in the study except shearing stress were found to be higher in 
GSS plants. In plants with syndrome, plastic cutting (crushing) has come to the fore instead of solid cutting. This has been assessed 
and discussed as one of the reasons to increase losses in cutting and blending operations during harvest. 

Keywords: Harvest machinery, Shearing stress, Green Stem Syndrome, Soybean stalks 
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Farklı Parça Boyutundaki Tarımsal Artıkların Hidrolik Briket Makinesinde 
Briketleme Parametrelerinin Belirlenmesi 

Determination of Briquetting Parameters of Agricultural Residues in Different Piece 
Sizes in a Hydraulic Briquette Machine 
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ÖZET 

Bu çalışmada, ülkemizde yaygın olarak bulunan bazı tarımsal artıkların alternatif enerji kaynağı briket yakıt olarak kullanılabilirliği 
araştırılmıştır. Materyal olarak ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan çay fabrika artıkları, fındık zurufu, çeltik kavuzu, çeltik 
sapı, ayçiçeği sapı, buğday sapı, mısır sapı ve kolza sapı ile fındık dalı, kivi dalı ve şeftali dalı kullanılmıştır. Standart olarak, 
karşılaştırma amacıyla kayın ağacı (gürgen) bıçkı tozu kullanılmıştır. Materyaller 2, 4 ve 6 mm parça boyutunda hazırlanarak %10-
12 nem aralığında hidrolik tip briketleme makinesinde briketlere dönüştürülmüştür.  Elde edilen briketlerde Isıl Değer, Nem 
miktarı, Kül miktarı, Yoğunluk, Kırılma Direnci (Shatter), Düşme-Dayanıklılık Direnci (Tumbler), Briketlerin deformasyon kuvveti 
direnci, Su alma direnci ve lignin içeriği değerleri incelenmiştir. Briket yoğunluğu, ısıl değer ve dayanıklılık direnci en yüksek çay 
tozundan yapılan briketlerden elde edilirken en düşük değerler de çeltik kavuzundan yapılan briketlerden elde edilmiştir.  Hidrolik 
tip briket makinesiyle yapılan çalışma sonunda, bazı materyallerden 150 bar basınç altında kaliteli ürün elde edilirken, bazı 
materyaller için bu basıncın yeterli olmadığı görülmüştür. Ayrıca bu tip briket makinesinde briketlenecek materyallerin parça 
boyutlarının da dikkate alınması gerektiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal artıklar, Hidrolik briket makinesi, Briket özellikleri 

ABSTRACT 

In this study, the usability of some agricultural residues, which are common in our country, as alternative energy source briquette 
fuel was investigated. Tea factory residues, hazelnut husk, paddy husk, paddy stem, sunflower stem, wheat stem, corn stem and 
rapeseed stem, hazelnut branch, kiwi branch and peach branch were used as materials, which are widely grown in our country. As 
a standard, beech (hornbeam) sawdust was used for comparison. The materials were prepared in 2, 4 and 6 mm piece sizes and 
converted into briquettes in a hydraulic type briquetting machine at a humidity range of 10-12%. Heating Value, Moisture content, 
Ash content, Density, Shatter, Drop-Strength Resistance (Tumbler), Deformation force resistance of the briquettes, Water 
absorption resistance and lignin content values were investigated in the obtained briquettes. The highest briquette density, heating 
value and durability resistance were obtained from briquettes made from tea powder, while the lowest values were obtained from 
briquettes made from rice husk. As a result of the work done with a hydraulic type briquette machine, it has been seen that while 
quality products are obtained under 150 bar pressure from some materials, this pressure is not sufficient for some materials. In 
addition, it has been determined that the particle sizes of the materials to be briquetted in this type of briquette machine should be 
taken into account. 

Keywords: Agricultural residues, Hydraulic briquette machine, Briquette properties 
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Çam Ormanı İğne Yaprağı Artıklarının Temel Peletleme Parametrelerinin 
Belirlenmesi 

Determination of Basic Pelletizing Parameters of Pine Needles 
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ÖZET 

Ticari kapsamdaki biyokütle peletlerinin başlıca hammaddesi orman endüstrisi artıklarıdır. Dünya çapında artan pelet arz ve talebi, 
orman endüstrisi artıkları haricinde alternatif hammaddelerin pelet olarak değerlendirilme ihtiyacını doğurmuştur. Çam iğne 
yaprakları, her yıl düzenli olarak sonbahar ve kış aylarında ağaçlardan dökülerek orman zeminini bir katman halinde 
kaplamaktadır. Bazı bölgelerde orman yangınlarında tutuşturucu etkisi nedeniyle toplatılarak orman zemininde temizleme 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmada, Akdeniz Üniversitesi kampüsünde yer alan fıstık çamı (Pinus pinea) ormanı tabanındaki 
çam iğne yaprakları kullanılmıştır. Mevcut durumda atık niteliğinde olan kurumuş çam iğne yaprakları 4 mm (ÇY-4) ve 8 mm (ÇY-
8) elek delik çapında öğütülerek %10-12 (N1), %17-19 (N2) ve %25-28 (N3) nem içeriklerinde peletlenmiştir. Partikül boyutu ve 
nem içeriği değişkenlerine göre özgül enerji tüketimi ve pelet fiziksel özellikleri belirlenmiştir. 4 mm ve 8 mm çapta öğütülmüş çam 
iğne yapraklarının ortalama geometrik çapları sırasıyla 0.62 mm ve 0.77 mm’dir. Tüm nem içeriklerinde, parçacık boyutunun artışı 
üretim kapasitesinde artışa neden olmuştur. En düşük özgül enerji tüketimi ÇY4 ve ÇY8 materyallerinde N3 nem içeriğinde her ikisi 
için 85 kW ton-1 olarak hesaplanmıştır. Peletleme nemindeki artış pelet üretim koşullarını iyileştirse de pelet kalitesinde olumsuz 
etkilere neden olmuştur. Nem içeriğinin N1’den N3’e artması, ÇY4 peletlerinde pelet parça yoğunluğunu 1182 kg m-3’den 1100 kg 
m-3’e, ÇY8 peletlerinde 1211 kg m-3’den 1031 kg m-3’e düşürmüştür.  ENplus (2015) standardına göre pelet nemi (MC) ve 
dayanıklılık direnci (DU) sınır değeri sırasıyla ≤%10 ve ≥%97.5 olarak belirlenmiştir. ÇY4-N3 peletlerinde MC ve DU değerleri 
sırasıyla %19.87 ve %98.30, ÇY8-N3 peletlerinde %25.51 ve %96.68’dir. Diğer biyokütle ürünleri için genellikle optimum düzey 
olan %10-12 (N1) peletleme neminin çam iğne yapraklarının peletlenmesinde yetersiz düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. N1 
düzeyindeki peletleme neminde ÇY4 ve ÇY8 için DU değerleri sırasıyla %60.51 ve %90.59 olarak hesaplanmıştır. Çam iğne 
yapraklarının 4 mm elek delik çapında öğütülmesi ve %17-19 nem aralığında peletlenmesinin peletleme parametreleri ve pelet 
fiziksel özellikleri açısından en verimli değerlere sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çam iğne yaprağı, Peletleme değişkenleri, Pelet fiziksel özellikleri, Odun peleti, Biyokütle 

 
ABSTRACT 

The main raw material of commercial biomass pellets is forest industry residues. The increasing demand and supply of pellets 
around the world has led to the need to evaluate alternative raw materials as pellets, except for forest industry residues. Pine 
needles regularly fall from the trees in autumn and winter every year, covering the forest floor in a layer. In some regions, cleaning 
works are carried out on the forest floor by being collected due to the incendiary effect in forest fires. In this study, pine needles on 
the floor of the stone pine (Pinus pinea) forest located on the Akdeniz University campus were used. Dried pine needle leaves, which 
are currently waste, were ground with a sieve hole diameter of 4 mm (ÇY-4) and 8 mm (ÇY-8) and they were pelletized at 10-12% 
(N1), 17-19% (N2) and 25%-28 (N3) moisture contents. Specific energy consumption and physical properties of pellets were 
determined according to particle size and moisture content variables. The geometric mean diameters of 4 mm and 8 mm diameter 
ground pine needles are 0.62 mm and 0.77 mm, respectively. At all moisture contents, the increase in particle size resulted in an 
increase in production capacity. The lowest specific energy consumption was calculated as 85 kW ton-1 for both ÇY4 and ÇY8 
materials at N3 moisture content. Although the increase in pelletizing moisture improves pellet production conditions, it causes 
negative effects on pellet quality. The increase in moisture content from N1 to N3 decreased the pellet particle density from 1182 
kg m-3 to 1100 kg m-3 for ÇY4 pellets and from 1211 kg m-3 to 1031 kg m-3 for ÇY8 pellets. According to ENplus (2015) standard, the 
limit value of pellet moisture (MC) and durability resistance (DU) was determined as ≤10% and ≥97.5%, respectively. The MC and 
DU values for ÇY4-N3 pellets were 19.87% and 98.30%; and 25.51% and 96.68% in ÇY8-N3 pellets, respectively. It was concluded 
that the pelleting moisture of 10-12% (N1), which is generally the optimum level for other biomass products, is insufficient for 
pelletizing pine needle leaves. DU values for ÇY4 and ÇY8 at N1 level pelletizing moisture were measured as 60.51% and 90.59%, 
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respectively. It has been concluded that grinding of pine needle with a 4 mm sieve hole diameter and pelletizing moisture range of 
17-19% has the most efficient values in terms of pelletizing parameters and pellet physical properties. 

Keywords: Pine needle, Pelletizing variables, Pellet physical properties, Wood pellet, Biomass 
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Bilecik İlinde Tarımsal Artıklardan Kaynaklı Biyokütle Enerjisi Potansiyeli 

Biomass Energy Potential from Agricultural Residue in Bilecik Province 

Cengiz KARACA 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 31150, Hatay, Türkiye 
Corresponding author (Sorumlu Yazar): C. Karaca, e-mail (e-posta): ckaraca@mku.edu.tr 

 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Bilecik ilinde tarımsal artıklardan üretilen biyokütle enerji potansiyelini belirlemektir. Bilecik ilinde 
yetiştirilen tarım ürünlerinden elde edilen artıkların miktarı, 2021 üretim yılına ait Türkiye İstatistik Kurumu bitkisel ürünlerin 
üretim verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Tarımsal artıkların yıllık brüt potansiyeli, artık/ürün oranı veya ağaç başına artık veya 
alan başına artık kullanılarak belirlenmiştir. Her ilçe için artıkların enerji potansiyeli, tarımsal artıkların ısıl değerlerinin mevcut 
artık miktarı ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır. İlde 2021 yılı üretim dönemi için hesaplanan toplam tarımsal artık miktarı yaklaşık 
47.8 kt' dur. Bu artıkların toplam ısıl değerinin 782.3 TJ civarında olduğu hesaplanmıştır. Tarımsal artıkların çoğunluğunu tarla 
ürünlerinin artıkları (35.6 kt) oluşturmaktadır. Bahçe ürünleri budama artıklarının ise 12.2 kt bir potansiyele sahip olduğu 
belirlenmiştir. İlçeler tarımsal artık miktarlarına göre, Bozüyük (11.3 kt), Osmaneli (9.4 kt), Gölpazarı (8,6 kt), Merkez (6.7 kt), 
Yenipazar (5.9 kt), Söğüt (2.9 kt), Pazaryeri (1.7 kt) ve İnhisar (1.3 kt) şeklinde sıralanmıştır. Toplam artıklar içerisindeki payına 
göre başlıca ürünler ayçiçeği (%44.3), buğday (%23.3), şeftali-nektarin (%11,1), üzüm (%7.3), arpa (%5), kiraz (%3.1) ve zeytin 
(%1.4) olmuştur. Ayrıca artık miktarları ve enerji değerlerinin ilçelere göre dağılımının gösterilmesi amacıyla elde edilen veriler 
haritalanmıştır. Artık ve enerji potansiyelinin ilçeler arasındaki farklılıklar, yakınlık veya uzaklıkların görsel hale getirilmesi için bir 
GIS programı kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle enerjisi, Tarımsal artıklar, Bilecik 

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the biomass energy potential being produced from agricultural residues in Bilecik province. 
The amounts of residues from the agricultural crops cultivated in Bilecik province were calculated using production data of crops 
with Turkish Statistical Institute for the 2021 seasonal years. The annual gross potential of agricultural residues was determined 
by using residue to product ratio or residue per tree or residue per area. The energy potential of residues for each district was 
calculated by multiplication of the calorific values of agricultural residues with the available residue amount. The total amount of 
agricultural residue calculated for the production period of 2021 in the province is approximately 47.8 kt. It has been calculated 
that the total calorific value of these residues is around 782.3 TJ. The majority of agricultural residues consist of residue from field 
crops (35.6 kt). It has been determined that the pruning residues of horticultural crops have a potential of 12.2 kt. Districts are 
listed as follows according to the amount of agricultural residues; Bozüyük (11.3 kt), Osmaneli (9.4 kt), Gölpazarı (8,6 kt), Merkez 
(6.7 kt), Yenipazar (5.9 kt), Söğüt (2.9 kt), Pazaryeri (1.7 kt) ve İnhisar (1.3 kt). The major crops according to their share in total 
residue were sunflower (44.3%), wheat (23.3%), peach-nectarines (11.1%), grapes (7.3%), barley (5%), sweet cherry (3.1%) and 
olives (1.4%). Besides, the data obtained in order to see the distribution of residues more clearly is mapped. A GIS program was 
used to visualize the differences, proximity or distance between districts of residue and energy potential. 

Keywords: Biomass energy, Agricultural residues, Bilecik 
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Bilecik İlinde Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretim Potansiyeli ve Sera Gazı 
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The Potential of Biogas Production from Animal Manure and Its GHG Reduction Effect in 
Bilecik Province 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Bilecik ilinde hayvan gübresinden üretilen biyogaz miktarını ve enerji değerini belirlemektir. Bu amaçla 
TÜİK’in 2021 hayvan varlığı istatistiklerinden ildeki süt sığırı, etlik ve yumurta tavuğu sayıları dikkate alınarak biyogaz potansiyeli 
hesaplanmıştır. Bilecik' de toplamda yaklaşık 21.5 bin süt sığırı, 5,528 bin et tavuğu ve 218.3 bin yumurta tavuğu bulunmaktadır. 
İldeki bu hayvanlardan yılda 213.8 bin ton büyükbaş hayvan gübresi, 11.5 bin ton etlik piliç gübresi ve 6.4 bin ton yumurta tavuğu 
gübresi olmak üzere yıllık toplam 231.6 bin ton yaş gübre elde edilebileceği hesaplanmıştır. Bu gübrenin kullanılabilir miktarından 
yılda 5,206 bin m3 biyogaz üretilebilir. Bu gübreden üretilen biyogazın ısıl değeri yaklaşık 118.2 TJ'dir. Elde edilecek biyogazın 
elektrik üretim potansiyeli yaklaşık 13.1 GWhel'dir. Biyogaz üretim miktarına göre ilk üç ilçe Osmaneli (%30.9), Merkez (%19.2) ve 
Bozüyük (%16.3) şeklinde sıralanmaktadır. Bilecik ili ilçelerinin hayvan gübresi ve biyogaz üretim potansiyelinin dağılımının daha 
net görünebilmesi için bir GIS programı kullanılarak haritalaması yapılmıştır. Ayrıca, hayvan gübresinden biyogaz üretiminin 
çevresel faydalarını göstermek için sera gazı (GHG) emisyon azaltımı hesaplanmıştır. Gübre yönetimi sonucu sağlanan emisyon 
azaltımı 38.4 bin ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplanmıştır. Üretilecek biyogazın yakıt ikamesi sonucunda sağlayacağı emisyon 
azaltımı ise ikame edilecek yakıta göre 7-33 bin ton CO2 eşdeğeri arasında değişebileceği hesaplanmıştır. Bilecik ilindeki biyogaz 
potansiyelinin değerlendirilmesi ile yıllık toplamda 45.4-71.5 bin ton arasında değişen CO2 eşdeğeri emisyon azaltımının 
sağlanabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hayvan gübresi, Biyogaz potansiyeli, GHG emisyon azaltımı, Bilecik 

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to determine biogas amount and the energy value produced from animal manure in Bilecik province. For 
this purpose, biogas potential was calculated considering the number of dairy cattle, broiler and laying hens from TÜİK's 2021 
animal presence statistics in the province. Bilecik has a total of about 21.5thousand dairy cattle, 5,528 thousand broiler, and 6.4 
thousand laying hens. From these animals in the province, 213.8 thousand tons of dairy cattle manure, 11.5 thousand tons of broiler 
manure, and 6.4 thousand tons of laying hens manure, including the total of 231.6 thousand tons of manure per year is obtained. 
Annually, 5.206 thousand m3 of biogas can be produced from the usable amount of this manure. The heating value of biogas 
produced from this manure is about 118.2 TJ. The electricity production from this biogas is about 13.1 GWhel. According to the 
amount of biogas production, the first three districts are Osmaneli (30.9%), Merkez (19.2%) and Bozüyük (16.3%). The animal 
manure and biogas production potential of Bilecik province districts was mapped using a GIS program for the distribution can be 
seen more clearly. Furthermore, the greenhouse gas (GHG) emission abatement was calculated for demonstrating the 
environmental benefits of the biogas production from animal manure. GHG emission reduction through manure management has 
been calculated as 38.4 thousand tons of CO2 equivalent. It has been calculated that the emission reduction to be provided by the 
biogas to be produced due to fuel substitution can vary between 7-33 thousand tons of CO2 equivalent according to the fuel to be 
substituted. It was determined that CO2 equivalent emission reductions ranging from 45.4-71.5 thousand tons per year can be 
achieved by evaluating the biogas potential in Bilecik province. 

Keywords: Animal manure, Biogas potential, GHG emission reduction, Bilecik 
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TR31 Bölgesi Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi 

Investigation of Agricultural Mechanization Level of TR31 Region 
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ÖZET 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS), Türkiye’nin AB üyelik sürecinde yerine getirmekle yükümlü olduğu kriterlerden 
biridir. Ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de 
dikkate alınarak” Düzey 2 seviyesinde 26 adet bölge olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma, Türkiye İBBS 2. Düzey sıralaması 
içerisindeki 26 bölgeden biri olan TR31 bölgesi İzmir ilini kapsamaktadır. İzmir İli, Ege Bölgesinde yer almaktadır ve Türkiye’nin 
nüfus bakımından üçüncü en kalabalık şehridir. TR31 Bölgesinin 2004–2021 yılları arasındaki tarımsal mekanizasyon düzeyindeki 
değişim, TR31 bölgesinin bitkisel üretim alanları, tarım traktörleri ve tarım makinaları istatistiksel verileri kullanılarak 
incelenmiştir. Tarımsal mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi için traktör sayısı, traktör motor gücü dağılımı, toplam makine sayısı 
ve tarımsal üretim alanlarının değişimi dikkate alınmıştır. Tarımsal mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde; 
bir traktöre düşen tarım alanı (ha traktör-1), 1000 hektar tarım alanına düşen traktör sayısı (traktör 1000 ha-1), birim alana düşen 
traktör gücü (kW ha-1), ortalama traktör gücü (kW) ve traktör başına düşen makine sayısı (makine traktör-1) verileri kullanılmıştır. 
TR31 Bölgesi tarımsal mekanizasyon düzeyi ve tarım traktör sayılarının gelişim gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre 2021 yılı 
tarımsal mekanizasyon düzeyine ait veriler ve 17 yıldaki değişim oranları sırasıyla; bir traktöre düşen tarım alanı 8,16 ha traktör-1  
(%-28,5), 1000 hektar tarım alanına düşen traktör sayısı 122.58 adet (%39,8), birim alana düşen traktör gücü 3,08 kW ha-1 (%27,0), 
ortalama traktör gücü 39,76 kW (%10,0), ve traktör başına düşen makine sayısı 5,24 adet traktör-1(%-10,49) olarak hesaplanmıştır. 
2021 yılı Türkiye tarımsal mekanizasyon verileri ve 17 yıldaki değişim oranları; 15,88 ha traktör-1 (%-39,8), 62,96 traktör 1000 ha-

1 (%66,2), 1.39 kW ha-1 (%49,1), 45,28 kW (%11,5), ve 4,16 makine traktör-1 (%-11,25) olarak bulunmuştur. TR31 bölgesinin 
tarımsal mekanizasyon düzeyi verileri Türkiye ortalamaları ile karşılaştırıldığında bir traktöre düşen tarım alanı ve ortalama 
traktör gücü verilerinde Türkiye ortalamasının altında, 1000 hektar alana düşen traktör sayısı, birim alana düşen ortalama traktör 
gücü ve traktör başına düşen makine sayısı verilerinde ise Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İzmir, Traktör, Tarım makineleri, Tarımsal mekanizasyon durumu 

ABSTRACT 

The Classification of Statistical Regional Units (NUTS) is one of the criteria that Turkey is obliged to fulfill in the EU membership 
process. Neighboring provinces, which are economically, socially and geographically similar, are defined as 26 regions at Level 2, 
considering their regional development plans and population sizes. This study covers the TR31 region İzmir province, which is one 
of the 26 regions in the NUTS 2nd Level ranking of Turkey. İzmir Province is in the Aegean Region and is the third most populous 
city in Turkey in terms of population. The change in the agricultural mechanization level of the TR31 Region between the years 
2004-2021 was examined using the statistical data of the crop production areas, agricultural tractors and agricultural machinery of 
the TR31 region. To determine the level of agricultural mechanization, the number of tractors, the distribution of tractor engine 
power, total number of agricultural machinery and the change in agricultural production areas were considered. In determining 
and evaluating the level of agricultural mechanization; The data of agricultural area per one tractor (ha tractor-1), the number of 
tractors per 1000 hectares of agricultural land (tractor 1000 ha-1), tractor power per unit area (kW ha-1), average tractor power 
(kW) and the number of agirultural machinery per tractor (machine tractor-1) were used. It has been determined that the 
agricultural mechanization level and the number of agricultural tractors in the TR31 Region have improved. Accordingly, the data 
for the agricultural mechanization level of 2021 and the rate of change in 17 years are respectively; The agricultural area per one 
tractor is 8.16 ha tractor-1 (-28.5%), the number of tractors per 1000 hectares of agricultural area is 122.58 (39.8%), the tractor 
power per unit area is 3.08 kW ha-1 (% 27.0), the average tractor power was calculated as 39.76 kW (10.0%), and tha number of 
machinery per tractor as 5.24 machine tractor-1 (-10.49%). Turkey's agricultural mechanization data for 2021 and the rate of 
change in 17 years; 15.88 ha tractor-1 (-39.8%), 62.96 tractors 1000 ha-1 (66.2%), 1.39 kW ha-1 (49.1%), 45.28 kW (%11,5), and 
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4.16 machine tractor-1 (-11.25%) was found. When the agricultural mechanization level data of the TR31 region is compared with 
the Turkey averages, it is determined that the agricultural area per one tractor and average tractor power data are below the Turkey 
average, and the number of tractors per 1000 hectares, the average tractor power per unit area and the number of machinery per 
tractor are above the Turkey average. 

Keywords: İzmir, Tractor, Agricultural machinery, Agricultural machanization status 
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Diyarbakır Pamuk Çırçır Endüstrisinde Gürültü ve Toz Seviyelerinin İşçi Sağlığı ve 
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ÖZET 

Gürültü ve hava kirliliğinin, çalışanın vücuduna, sağlığına, farklı iş güvenliği ve çevresel risk faktörlerine olumsuz etkileri vardır. 
Makinaların çalışması sırasında oluşan gürültü ve hava kirliliği, çeşitli hastalık ve rahatsızlıklara neden olabilir. Bu çalışmada 
Diyarbakır ilindeki çırçır fabrikalarının işçi sağlığı ve çevre üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çırçır 
işletmelerinde gürültü ve toz seviyeleri ölçülmüştür. Çalışma, 2019 yılı Kasım ve Aralık aylarında Diyarbakır ilinde bulunan çırçır 
fabrikalarında gerçekleştirilmiştir. Çırçır makinalarının ortalama gürültü seviyeleri Mastech MS6300 çevre ölçüm cihazı ile, toz 
seviyeleri ise DT-9880 partikül sayıcı cihaz ile ölçülmüştür. Ölçümler zeminden veya çalışma platformundan yaklaşık 1.5 m 
yükseklikte ve duvarlardan en az 1 m mesafede yapılmıştır. Çırçır fabrikaları, makina sayıları ve makinaların yerleşimleri açısından 
bazı farklılıklara sahiptir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) standartlarına 
göre geçici ve kalıcı işitme kaybı uyarı limiti 85 dBA ve tehlike limiti 90 dBA'dir. Yapılan testlerin sonuçları, tüm gürültü ölçümlerinin 
izin verilen sınırın (90 dBA) üzerinde olduğunu göstermiştir. Çırçır fabrikalarının hepsinde maksimum gürültü seviyesi 95 dBA’in 
üzerinde bulunmuştur. Ölçülen değerler ışığında, söz konusu değerler işçinin sağlığı ve iş güvenliğine olumsuz etkileri bakımından 
tehlike sınırı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle gürültü seviyelerinin 85 dBA’in altına düşürülebilmesi için araştırmalar yapılması 
gerekmektedir. Ayrıca tüm fabrikalarda ölçülen ortalama toz konsantrasyonları sınır konsantrasyon seviyesinden daha yüksek 
bulunmuştur. Toz partikül boyutları 0.3 ile 10 µm arasında değişmiştir. Ölçülen toz partikül sayısı bakımından tüm işletmeler riskli 
olan kırmızı grupta yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çırçır endüstrisi, Gürültü, Toz, İşçi sağlığı ve çevre 

ABSTRACT 

Noise and air pollution have negative effect on the worker’s body, health and on different occupational safety and environmental 
risk factor. Noise and air pollution may be the cause of various types of diseases and disturbances during operations of machines. 
In this study, it is aimed to determine the effect of ginning factory on worker’s health and environmental in Diyarbakır province, 
Turkey. Noise and dust levels were measured for this purpose in ginning enterprises. The study has been carried out in cotton 
ginning factory of Diyarbakır province from December to November in 2019. The mean noise levels of the ginning machines were 
measured by Mastech MS6300, the dust level was measured by DT-9880 particle counter device. Measurements were made at a 
distance of about 1.50 m above the floor or work platform and at least 1 meter from walls in various directions. The ginning factories 
have some differences in terms of the number of machines and their placement in workshop. According to standards of the 
International Labor Organization (ILO) and National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), temporary and permanent 
hearing loss warning limit is 85 dBA and danger limit is 90 dBA. According to results of tests, all measurements showed that the 
level of noise was above permissible limit (90 dBA).  The maximum noise level of all ginning textile factory has reached above 95 
decibels. So, In the light of measured values, these values have accepted as dangerous limit for worker’s healthy and negative effect 
on occupational safety. Therefore, it is necessary to do research to reduce noise levels under 85 dBA. Also, the average dusts 
concentrations were found more in all facilities than limit concentrations level. Dust particles sizes were changed between 0.3 to 
10 µm (0.3, 0,5, 1.0, 2.5, 5.0 and 10). The number of dust particles measured in all enterprises is involved in the red group. 

Keywords: Ginning industry, Noise, Dust, Worker health and environment 
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Şeftali (Prunus persica L.) Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Kullanım 
Durumunun Belirlenmesi: Çanakkale-Lapseki Örneği 

Determination of Mechanization Usage Status in Peach (Prunus persica L.) Producing 
Farms: Case study in Çanakkale-Lapseki 
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ÖZET 

Şeftali sert çekirdekli meyve türlerinden olup, ülkemizdeki toplam üretim alanın %49’ü ve ağaç sayısının %41’i Marmara 
Bölgesi’nde yer almaktadır. Bölgede en fazla üretim Bursa ve Çanakkale illerinde yapılmaktadır. Çanakkale ilinde özellikle 
Kazdağı’nın oluşturmuş olduğu mikro klima alanlarını kapsayan Bayramiç ve Lapseki ilçelerinde yaygın olarak üretimi devam 
etmektedir. Çanakkale ili için şeftali tarım ürünleri arasında ekonomik öneme sahiptir. Ancak, bu ürünün üretimini yapan tarımsal 
işletmeler arasındaki kültürel işlem ve uygulamalarının farklılıkların ürün verimi üzerine olan etkileri tam olarak bilinmemektedir.    

Bu çalışmada, Çanakkale ilinde üretim alanı ve miktarı bakımından önemli alanlardan olan Lapseki ilçesinde şeftali üretimi yapan 
işletmelerin üretim durumunu ve bunların mekanizasyon uygulama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, yoğun 
olarak şeftali üretimi yapan köylerden örnekleme yöntemi ile seçilen 61 işletmede yüz yüze görüşülerek anket çalışması yapılmıştır. 
Anket sonuçlarına göre işletmelerdeki 0.5-0.9 ve 1-1.4 hektar arasında değişen parsel büyüklük oranlarının sırasıyla %34,87 ve 
%34,36 olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, birim alana düşen traktör sayısı 28,09 adet/100 hektar, bir traktöre düşen toplam 
işlenen alanın 3,56 hektar/traktör olduğu belirlenmiştir. İncelenmiş olan işletmelerin sahip olduğu makina ve alet varlığı 
incelendiğinde; dip kazan (%81,96), çizel (%50,8), kulaklı pulluk (%81,96), kültivatör (%31,14), diskli tırmık (%42,62), ara çapa 
makinası (%24,59) ve pülverizatörün (%100)  en yaygın kullanımı olan ekipmanlar olduğu ortaya çıkmıştır. İşletmelerde hastalık 
ve zararlılarla mücadelede %62,30 ile kimyasal mücadele, %32,79 ile kimyasal-kültürel mücadelenin birlikte yapıldığı ortaya 
konulmuştur. Hasat işlemlerinde %91,80 oranında merdiven ve platform gibi hasat yardımcısı ekipmanların kullanıldığı 
belirlenmiştir. İşletmelerin ortak makine kullanımına ise, %98,36 gibi yüksek bir oranla olumsuz baktıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şeftali, Tarımsal mekanizasyon durumu, Tarım makinaları 

* Bu tebliğin verileri Yüksek Lisans öğrencisi Ersin SAMIKIRAN’ın tezinin bir kısmının değerlendirilmesinden sağlanmıştır.  

 
ABSTRACT 

Peach is one of the stone fruit species, and 49% of the country's total production area and 41% of the number of trees are located 
in the Marmara Region. The most production in the region is provided from Bursa and Çanakkale provinces. It produces in 
Çanakkale, especially in Bayramiç and Lapseki districts, which cover the microclimate areas created by Kazdağı. Peach is a product 
of economic importance among agricultural products for Çanakkale, especially in Lapseki. However, the effects of present cultural 
practices and their applications on the yield of the peach among agricultural farms located in Lapseki district are not fully known. 

In this study, it is assumed to determine the production status of peach production farms and their mechanization application levels 
in Lapseki district, which is one of the important areas in Çanakkale in terms of production area and amount. For this purpose, a 
questionnaire was conducted by interviewing face to face in 61 farms selected by sampling method from the villages that produce 
peach intensively. According to the results, it was determined that the parcel size rate was 34.87% and 34.36%, for 0.5-0.9 and 1-
1.4 hectares respectively. On the other hand, tractor number per area is determined as 28,09 per thousand hectare and total 
production area per tractor is 3,56 hectares. When the machinery and equipment assets of the studied farms are examined; 
subsoiler (81.96%), chisel (50.8%), mouldboard plough (81.96%), cultivator (31.14%), disc harrow (42.62%), hoe harrow (24%, 
59) and the sprayer (100%) were found to be the most common equipment. Agricultural farms apply chemical control with the rate 
of 62,3%, and chemical cultural control combination with the rate of 32,79% as plant protection operations. In harvest operations 
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91,8% of agricultural farms use harvest ladder and platform. It has been determined that the farms have a negative view of the use 
of shared machinery with a high rate of 98.36%. 

Keywords: Peach, Agricultural mechanization level, Agricultural machinery 
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Dikey Tarım Tesislerinde Yapay Aydınlatma Prensipleri 

Artificial Lighting Principles in Vertical Farming Facilities 
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2 Bahar Aydınlatma, 06980, Ankara, Türkiye 
* Corresponding author (Sorumlu Yazar): S. Seyhan, e-mail (e-posta): sinem.seyhan@ankara.edu.tr 

ÖZET 

Dikey tarım; çeşitli yapı materyalleri kullanılarak oluşturulmuş katlarda yapılan ve bitkiler için tamamen kontrollü koşulların 
sağlandığı yoğun bir yetiştiricilik biçimidir. Çevresel parametrelerin konrol altında tutulduğu bu sistemlerde aydınlatmanın yapısı 
ve özellikleri toplam sistem verimi üzerinde doğrudan etkilidir. Işık, bitki büyüme ve gelişmesini düzenleyen en önemli faktörlerden 
biridir. Bitkiler için başta fotosentez olmak üzere birçok biyolojik ve fizyolojik olay ışık ile düzenlenebilmektedir. Dikey tarım 
tesisleri gibi yoğun üretim yapılan alanlarda aydınlatmayı tümüyle sağlamak ya da doğal aydınlatmayı desteklemek amacıyla yapay 
aydınlatma elemanlarından faydalanılmaktadır. Bitki yetiştiriciliği için ışığın yoğunluğu, kalitesi, spektrumu, aydınlatmanın 
tekdüzeliği ve deseni, yönü, polarizasyonu ve harmonisinin bilinmesi, ihtiyaç duyulan aydınlatmanın oluşturulmasına olanak 
sağlamaktadır. Bitkilerin ışık ihtiyacını ifade etmek için PPFD (photosynthetic photon flux density-fotosentetik foton akısı 
yoğunluğu), PAR (photosynthetic active radiation-fotosentetik aktif radyasyon), DLI (daily light integral-günlük ışık integrali) gibi 
terimleri bilmek ve hesaplamaları bunlara göre yapmak gerekmektedir. Bu çalışmada dikey tarım tesislerinde kullanılan aydınlatma 
elemanlarına (gaz deşarj lambaları, LED) ve ışığın özelliklerine dair temel bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dikey tarım, Topraksız tarım, Bitki fabrikası, Işık, Yapay aydınlatma 

ABSTRACT 

Vertical farming is an intensive cultivation method created using various construction materials, providing completely controlled 
conditions for plants. In these systems where environmental parameters are kept under control, the structure and characteristics 
of the lighting directly affect the total system efficiency. Light is one of the most important factors regulating plant growth and 
development. Many biological and physiological events of plants, especially photosynthesis, can be regulated by light. Artificial 
lighting elements are used to provide full lighting or to support natural lighting in areas where production is intense such as plant 
factories. Knowing the intensity, quality, spectrum, uniformity and pattern, direction, polarization and harmony of light for plant 
growth ensures the creation of the necessary illumination. In order to express the light need of plants, it is necessary to know terms 
such as PPFD (photosynthetic photon flux density), PAR (photosynthetic active radiation), DLI (daily light integral) and make 
calculations accordingly. In this study, it is aimed to give basic information about the lighting elements (gas discharge lamps, LED) 
used in plant factories and the properties of light. 

Keywords: Vertical farming, Soilless culture, Plant factory, Light, Artificial lighting 
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Dikey Tarım Tesislerinde Besleyici Film Tekniği ve Sığ Su Kültürü Tekniğinin 
Performanslarının Karşılaştırılması 

Comparison of Performance of Nutrient Film Technique and Shallow Water Culture in 
Plant Factory 

Sinem SEYHAN1*, T. Göktürk SEYHAN1, Hasan H. SİLLELİ1 
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ÖZET 

Dikey tarım sistemlerinde geleneksel tarımın aksine çoğunlukla topraksız tarım yöntemleri kullanılmaktadır. Topraksız tarımda 
yetiştiricilik yapmak için çeşitli katı ortam kültürleri ya da su kültürü kullanmak mümkündür. Yöntem ve malzeme seçiminde 
öncelikli etken bileşenlerin ekonomik, ulaşılabilir, sürdürülebilir, kolay kullanılabilir ve yönetilebilir olması olsa da işletme 
maliyetleri, verim ve kalite gibi parametreler yönünden karşılaştırma yapmak da gereklidir. Bu şekilde yoğun üretim yapılan 
sistemlerde kârı yüksek tutmak için bir fabrika gibi kurulum yapmak ve işletmek önemlidir. Dikey tarımda bitkilerin büyüme ve 
gelişmesinin diğer yetiştirme yöntemlerine kıyasla hızlı olması ve hasat ile ekim arasındaki sürenin kısa tutulması gerekliliği tüm 
hasat, ekim, su değişimi ve sistem bakımı ile ilgili işlemlerin hızlıca yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. Dikey tarımın yaygınlaşması 
ve sürdürülebilir olması için çeşitli yöntem ve sistem analizlerine ihtiyaç vardır. İlgili çalışmanın amacı dikey tarım tesisleri için bir 
yöntem literatürü oluşturulması konusunda katkı sağlamaktır. Çalışma kapsamında dikey tarım tesislerinde yaygın olarak 
kullanılan topraksız tarım tekniklerinden olan sığ su kültürü ve besleyici film tekniği yöntemleri ile yetiştirilen kıvırcık marul, 
fesleğen, tere, roka, dereotu bitkileri, gelişme durumları ile verim ve kalite bakımından karşılaştırılmıştır. Ayrıca iki farklı yöntemle 
kurulmuş olan dikey tarım sistemleri su ve enerji ihtiyacı ile bakım ve onarım kolaylığı açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda 
besleyici film tekniği yönteminin bitki başına sağlanan girdiler bakımından (elektrik tüketimi, su tüketimi, gübre tüketimi, birim 
alana düşen verim, iş gücü ihtiyacı, kurulum süresi) sığ su kültürü yöntemine üstün olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dikey tarım, Topraksız tarım, Bitki fabrikası, Besleyici film tekniği, Sığ su kültürü 

 
ABSTRACT 

Contrary to traditional agriculture, soilless farming methods are used in vertical farming systems. It is possible to use a variety of 
solid media cultures or aquaculture for cultivation in soilless culture. In the selection of methods and materials, primary active 
ingredients should be economical, accessible, sustainable, easy to use and manageable, and comparisons should be made in terms 
of parameters such as operating costs, efficiency and quality. In systems where intensive production is made in this way, it is 
important to set up and operate like a factory in order to keep profitability high. Since the growth and development of plants in 
vertical agriculture is faster than other cultivation methods, the need to keep the time between harvest and planting short 
necessitates all harvesting, planting, water change and system maintenance operations to be done quickly. Various methods and 
system analyzes are needed in order for vertical agriculture to become widespread and sustainable. The aim of this study is to 
contribute to the creation of a method literature for vertical farming facilities. Within the scope of the study, curly lettuce, basil, 
cress, arugula, dill plants grown with shallow water culture technique and nutrient film technique, which are widely used in vertical 
farming facilities, were compared in terms of development status, yield and quality. In addition, vertical farming systems established 
with two different methods were examined in terms of water and energy needs and ease of maintenance and repair. As a result of 
the study, it was determined that the nutrient film technique method was superior to the shallow water culture method in terms of 
inputs per plant (electricity consumption, water consumption, fertilizer consumption, yield per unit area, labor requirement, 
installation time. 

Keywords: Vertical farming, Soilles culture, Plant factory, Nutrient film technique, Shallow water culture 
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Tarımsal Atık Yönetim Sistemi: Iğdır Üniversitesi Örneği 
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ÖZET 

Tarımsal atık yönetim sistemi; tarımsal üretimin yan ürünlerini ve/veya atıklarını hava, su, toprak, bitki, hayvan ve enerji kaynakları 
kalitesini sürdürecek veya geliştirecek şekilde kontrol etmek ve kullanmak için gerekli tüm bileşenlerin kurulduğu ve yönetildiği 
planlı bir sistemdir. Tüm atık yönetim sistemlerinde olduğu gibi birincil amaç tüketimin kaynakta azaltılması, sistem verimliliğinin 
maksimize edilerek atıkların veya kayıp ya da gereksiz tüketimin (israf) en aza indirilmesidir. Atık yönetim hiyerarşisi her türden 
endüstri, proses ya da lokasyon için benzer direktifler içermektedir. Ana başlıklar önleme, azaltma, yeniden kullanım, geri dönüşüm, 
geri kazanım ve bertaraftır. Ancak, atık yönetim hiyerarşisinin uygulandığı alana göre (endüstri, proses ya da lokasyon) bu 
direktifler için önerilen prosesler de farklılık gösterecektir. Tarımsal atık yönetiminde de “endüstriyel alan”, atık yönetim sistem 
parçalarının belirlenmesi ve konfigürasyonu için belirleyici olacaktır. Bu çalışmada farklı tarımsal endüstrilerde uygulanan atık 
yönetim sistemleri ana hatlarıyla ele alınmış, ardından küçük ölçekli bir üniversite kampüsü (Iğdır Üniversitesi) için kurgusal bir 
atık yönetimi gösterilmiştir. Tarımsal atıkların kontrolü için ülkemizde bir yönetmelik bulunmamakla beraber; “sıfır atık” ve “atık 
yönetim hiyerarşisi” kavramları, tüm üretim sistemlerinde olduğu gibi tarımsal üretimde de atık üretiminin önlenmesi, azaltılması, 
yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve nihai olarak ta bertarafı üzerinde, üreticileri politika üretmeye yönlendirmekte 
ve teşvik etmektedir. Bu çalışmada, temel devlet politikası haline gelen bu kavramlar ışığında üniversite için bir tarımsal atık 
yönetim planı yapılmıştır. Üniversitede tarımsal atık yönetimi uyarınca analiz edilmesi gerekli bir küçükbaş hayvan barınağı, 
hayvan hastanesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü laboratuvar ve uygulama atölyeleri, tarımsal amaçlı uygulama ve 
araştırma merkezleri ve ayrıca üniversitenin “katma değeri yüksek tarımsal ürünlerde ihtisas” üniversitesi olması hasebiyle 
yürütülen pek çok proje de bulunmaktadır. Bu birimlere ait süreçler atık bileşenleri ve arıtım yöntemleri de dahil olmak üzere 
öncelikle atık yönetim hiyerarşisi temel alınarak incelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Atık hiyerarşisi, Atık yönetimi, Tarımsal atık, Tarımsal atık bertarafı, Tarımsal atık geri dönüşümü, Tarımsal 
atık geri kazanımı 

 
ABSTRACT 

An agricultural waste management system is a planned system in which all necessary components are installed and managed to 
control and use the by-products of agricultural production in a way that maintains or improves the quality of air, water, soil, plant, 
animal and energy resources. As in all waste management systems, the primary purpose is to reduce consumption at the source, to 
maximize system efficiency and to minimize waste or loss or unnecessary consumption (dissipation). The waste management 
hierarchy contains similar directives for any industry, process or location. The main topics are prevention, reduction, reuse, 
recycling, recovery and disposal. However, the proposed processes for these directives will differ depending on the hierarchy 
applied area (industry, process or location). Also in agricultural waste management, the “industrial area” will be decisive for the 
identification and configuration of waste management system components. In this study, waste management systems to be applied 
in different agricultural industries were outlined in general terms, and then, a fictional waste management for a small-scale 
university campus (Iğdır University) was shown. Although there is no regulation in our country for the control of agricultural 
wastes, the concepts of “zero waste” and “waste management hierarchy” lead and encourage producers to make policies on the 
prevention, reduction, reuse, recycling, recovery and ultimately disposal of waste in agricultural process as well as in all production 
systems. In this study, an agricultural waste management plan was made for the university in the light of these concepts, which 
have become the basic government policy. The university has a cattle shelter, an animal hospital, laboratories and practice 
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workshops where education and training activities are carried out, agricultural application and research centers and additionally 
many projects, carried out at the university due to the fact that the university is a "specialization in agricultural products with high 
added value", that need to be analyzed in accordance with agricultural waste management. The processes of these units, including 
waste components and treatment methods, were primarily examined based on the waste management hierarchy and 
recommendations were made.  

Keywords: Agricultural waste, Agricultural waste disposal, Agricultural waste recovery, Agricultural waste recycling, Waste 
hierarchy, Waste management 
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Farklı Alansal Kütlesel Debi Uygulamalarının Tek ve Çift Akışlı Hava Isıtmalı 
Güneş Kollektörlerinde Isıl Verime Etkisinin Araştırılması 

Investigation of the Effect of Different Area Mass Flow Applications on Thermal 
Efficiency in Single and Double Pass Solar Air Heater Collectors 
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ÖZET 

Bu çalışmada, özel tasarlanmış bir hava ısıtmalı güneş kollektörünün zorlamalı olarak sağlanan 4 farklı alansal kütlesel debide (2, 
4, 6, 8 kg.dk-1.m-2) ve farklı akış yöntemlerinde (tek ve çift akış) ısıl verimindeki değişimleri incelenmiştir. Denemelerde kullanılan 
kollektör 0.35 m²’lik (50x70 cm) yutucu yüzey alanına sahiptir. Hava giriş ve çıkış kısımları dikdörtgen kesitten 10.5 cm çaplı 
dairesel kesite, ventüriler aracılığıyla dönüştürülmüştür. Çift akışlı uygulamalar için ayrıca hava yönünü değiştiren aparat 
kullanılmıştır. Denemeler 1000 W.m-2 ışınıma sahip güneş simülatörü ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan ön denemeler, kollektörün 
yutucu yüzey sıcaklığının en fazla 2 saatlik ışınıma maruz kalma sonucunda ısıl dengeye ulaştığını göstermiştir. Bu sebeple ışınım 
altında geçecek süre 2 saat olarak belirlenmiştir. Farklı alansal kütlesel debi ile yürütülen tek akışlı denemelerde kollektörün ısıl 
verimleri sırasıyla %9.5, %19.6, %25.9, %29.1 ve çift akışlı denemelerde de sırasıyla %25.8, %46, %58.7, %64.2 olarak 
bulunmuştur. Sonuç olarak bu çalışmada yapılan denemeler, alansal kütlesel debi ile verim arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca aynı alansal kütlesel debiler için çift akışlı uygulamaların verimi, tek akışlı uygulamalara göre her zaman daha 
fazla (%16~%35) olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hava Isıtmalı Güneş Kolektörü, Tek ve Çift Akış, Alansal Kütlesel Debi 

Bu çalışma Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje 
Numarası: 2020-BTAP1-0077. 

 
ABSTRACT 

In this study, thermal efficiency changes were investigated for 4 different rate of mass flow per unit area (2, 4, 6, 8 kg.min-1.m-2) and 
different pass methods (single and double pass) of a specially designed solar air heater collector. The collector has an absorber 
surface area of 0.35 m² (50x70 cm). The air inlet and outlet parts are transformed from rectangular to circular with a diameter of 
10.5 cm, by means of venturi tube. A modification part was used for the change air direction in double pass applications. The 
experiments were carried out 1000 W.m-2 radiation under solar simulator. Experiments have shown that the absorber surface 
temperature of the collector reaches thermal balance as a result of exposure to radiation for 2 hours. Therefore, exposure to 
radiation time was determined as 2 hours. Experiments at different rate of mass flow per unit area have shown that; thermal 
efficiency of single pass experiments were 9.5%, 19.6%, 25.9%, 29.1%, respectively, and thermal efficiency of double pass 
experiments were 25.8%, 46%, 58.7%, 64.2%, respectively. Experiments conducted in this study showed that there is a positive 
correlation between the rate of mass flow per unit area and the efficiency. In addition, the efficiency of double pass applications was 
always higher (16%~35%) than single pass applications, in the all of mass flow rates. 

Keywords: Solar Air Heater Collector, Single and Double Pass, Rate of Mass Flow per Unit Area 
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Farklı Işık Şiddetlerinde Domates Meyvelerinde Yüzey Rengi Ölçümü 

Surface Color Measurement of Tomato Fruits at Different Light Intensities 
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ÖZET 

Tarım ürünlerinde tüketicinin kalite algısını etkileyen en önemli özelliklerden biri renktir. Ürünün rengi, büyüme, olgunlaşma, hasat 
sonrası işleme sırasında meydana gelen kimyasal ve fiziksel değişiklikler tarafından yönetilir. Meyve ve sebze gibi tarımsal gıda 
ürünlerinin rengi, bitkinin doğal olgunlaşma süreci ve hasat sonrası olgunlaştırma işlemi sürecinden geçen doğal pigmentlerden 
elde edilir. Tarımsal ürün renginin belirlenmesinde kullanılabilecek standart kameralarda görüntüler renk değerlerine sahip 2 
boyutlu piksel matrisleri olarak elde edilir. Bu değerler ölçülürken ortamda bulunan ışık şiddeti, dijital kameralarda bulunan 
sensörlerin ışık şiddetine olan duyarlılıkları sebebiyle doğru ölçüm değerleri için önem arz etmektedir. Tarımsal alanda özellikle 
İHA, robotik araçlar ve renk odaklı endüstriyel sınıflandırma makineleri başta olmak üzere geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu 
araç ve sistemlerle yapılan tarımsal uygulamaların renk ölçümlerinde yapay zekâ modellerinin oluşturulmasında önemli bir yer 
kapsamaktadır. Araştırmada tarımsal ürünlerin renk ölçümü üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yeşil, kırmızı ve 
turuncu renkteki domates meyvelerinin 202 – 2685 lüx ışık şiddeti aralığındaki görüntüleri bir ışık ölçer vasıtasıyla kullanılarak 
elde edilmiştir. CIE L*a*b* renk değerlerinin ölçümleri LabVIEW programının Vision Assistan modülü ile yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara ait ışık şiddeti kaynaklı renk ölçüm sonuçları ΔE değerlerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Yeşil domates için CIE 
L*a*b* renk değerlerinin sırasıyla 43.30, -17.0, 45.90 ile 7.60, -6.20, 8,70; Kırmızı domates için 33.10, 37.80, 28.60 ile 8.00, 13.60, -
0,20; Sarı domates için 54.60, 2.90, 62.00 ile 17.88, 10.00, 22,20 aralığında değiştiği saptanmıştır. ∆E değerlerindeki değişimler; 
yeşil domates için 52,23 kırmızı domates için 42,03 ve sarı domates için 52,45 olarak belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında bir kamera 
ile renk ölçümleri öncesi ortam ışık optimizasyonun yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Renk ölçümü, Işık şiddeti, Kamera performansı, Domates meyvesi, Kalite değerlendirme 

 
ABSTRACT 

Color is one of the most important features affecting the consumer's perception of quality in agricultural products. The color of the 
product is governed by the chemical and physical changes that occur during growth, maturation, post-harvest processing. The color 
of agri-food products such as fruits and vegetables is derived from natural pigments that go through the plant's natural ripening 
process and post-harvest ripening process. In standard cameras that can be used to determine the color of agricultural products, 
images are obtained as 2-dimensional pixel matrices with color values. While measuring these values, the light intensity in the 
environment is important for accurate measurement values due to the sensitivity of the sensors in digital cameras to light intensity. 
It has a wide range of applications in the agricultural field, especially UAV, robotic vehicles and color-oriented industrial 
classification machines. It has an important place in the creation of artificial intelligence models in the color measurement of 
agricultural applications made with these tools and systems. In the research, images of green, red and orange tomato fruits in the 
range of 202 – 2685 lux light intensity were obtained by using a light meter in order to evaluate the effects of agricultural products 
on color measurement. The light intensity-induced color measurement results of the obtained results were used to calculate the ΔE 
values. The CIE L*a*b* color values for green tomatoes were 43.30, -17.0, 45.90 and 7.60, -6.20, 8.70, respectively; For red tomatoes, 
33.10, 37.80, 28.60 and 8.00, 13.60, -0.20; It was determined that it varied between 54.60, 2.90, 62.00 and 17.88, 10.00, 22.20 for 
yellow tomatoes. Changes in ∆E values; 52.23 for green tomatoes, 42.03 for red tomatoes and 52.45 for yellow tomatoes. In the light 
of this information, it is recommended to optimize the ambient light before color measurements with a camera. 

Keywords: Color measurement, Light intensity, Camera performance, Tomato fruit, Quality assessment 
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Siirt Fıstık (Pistachio vera L.) Çeşidinin Yük Altındaki Davranışının Belirlenmesi 

Determination of Siirt Pistachio (Pistachio vera L.) Behavior Under Load 
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ÖZET 

Türkiye, fıstık (Pistachio vera L.) üretimi bakımından İran ve Amerika’dan sonra dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Üretim 
miktarının % 91’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden sağlanmaktadır. Fıstık, bölge ekonomisi için büyük bir öneme sahiptir. Bölgede 
fıstık üretimi yoğun olarak Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Siirt illerinde yapılmaktadır. Siirt ilinde kendi ismiyle anılan Siirt 
fıstığının son yıllarda artan fiyatlara paralel olarak üretim alanlarında ve üretim miktarlarında büyük artışlar meydana gelmiştir. 
2002 yılında 45.000 dekarlık alanda üretim yapılırken, 2018 yılında yaklaşık 7 kat artarak 300.000 dekara ve 2021 yılında ise 
334.950 dekarlık alana çıkmıştır. Fıstık tarımında en önemli sorunların başında hasat işlemi gelmektedir. Hasat işlemi tamamen 
insan iş gücüne dayalı olarak elle yapılmaktadır. Hasat işlemi yaklaşık olarak bir ay süremektedir. Bu da üretim maliyetlerini 
artırmaktadır. Mekanik hasat uygulamaları yoktur. Bu çalışmada Siirt fıstık çeşidinin mekanik hasadı için temel bazı parametrelerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda faklı olgunluk dönemlerinde meyvenin daldan kopma kuvveti ile meyve 
ağırlıkları arasındaki değişimler incelenmiştir. Ayrıca, hasat döneminde olgunlaşmış tanelerin yük altında farklı pozisyonlarda 
kırılma kuvvetleri ve kırılma enerjisi değerleri ölçülmüştür. Kopma kuvveti için çeki basıya çalışan bir kuvvet ölçer kullanılırken 
(Model FG-20, Lutron Instrument), kırılma kuvvetleri için Llyod LRX marka biyolojik malzeme test cihazı kullanılmıştır. Sonuç 
olarak en düşük kopma kuvveti değerleri, hasat döneminde, 2.2-14.5 N arasında elde edilmiştir. Farklı yükleme pozisyonlarda 
yapılan yüklemelerde kırılma kuvvet değerleri bakımından önemli bir farklılık meydana gelmemiştir (p<0.05). En düşük kırılma 
enerjisi 41.80 Ncm olarak uzunlamasına yapılan yüklemede elde edilmiştir (p<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Antep fıstığı, Kırılma direnci, Meyve kopma kuvveti, Kırılma enerjisi 

 
ABSTRACT 

Turkey ranks third in the world in terms of pistachio (Pistachio vera L.) production after Iran and America. 91% of the production 
amount is provided from the Southeastern Anatolia Region. Pistachio is of great importance for the regional economy. Pistachio 
production in the region is mostly done in Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman and Siirt provinces. In the province of Siirt, the production 
of Siirt pistachio, which is named after itself, has increased in the production areas and production amounts in parallel with the 
increasing prices in recent years. While production was carried out on an area of 45.000 decares in 2002, it increased approximately 
7 times in 2018 to 300.000 decares and in 2021 to an area of 334.950 decares. Harvest is one of the most important problems in 
pistachio agriculture. Harvesting is done by hand, based entirely on the human working day. The harvesting process takes 
approximately one month. This increases production costs. There are no mechanical harvesting practices. In this study, it was aimed 
to determine some basic parameters for mechanical harvesting of Siirt pistachio cultivar. For this purpose, the changes between the 
breaking force of the fruit from the branch and the fruit weight were investigated in different maturity periods. In addition, the 
fracture forces and fracture energy values of the ripe grains under load were measured at different positions during the harvesting 
period. While a force gauge (Model FG-20, Lutron Instrument) was used for breaking force, Llyod LRX brand biological material 
testing device was used for fracture forces. As a result, the lowest breaking force values were obtained during the harvest period, 
ranging from 2.2-14.5 N. There was no significant difference in terms of breaking force values in loadings made at different loading 
positions (p<0.05). The lowest fracture energy was obtained as 41.80 Ncm in longitudinal loading (p<0.05). 

Keywords: Pistachios, Fracture resistance, Fruit detachment force, Fracture energy 
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Farklı Kurutma Tekniklerinin Avokado Yapraklarının Kurutma, Termal ve Kalite 
Parametreleri Üzerindeki Etkisi 

The Influence of Different Drying Techniques on Drying, Thermal, and Quality Parameters 
of Avocado Leaves 
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ÖZET 

Anavatanı Meksika olan avokado yaprağı başta potasyum olmak üzere besin elementleri ve protein açısından oldukça zengindir. 
Antiseptik özelliğinin yanı sıra geleneksel tıpta hipoglisemik, analjezik ve antiinflamatuar tedavi süreçlerinde kullanılmaktadır. 
Ayrıca, çay olarak tüketildiğinde böbrek taşının düşürülmesine yardımcı olmaktadır.  Biyobozunma süreci çok hızlı olduğu için 
genellikle kurutularak muhafaza edilen avokado yaprağı, alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmasının yanında bitki çayı olarak da 
tüketilmektedir. Bu çalışma ile içeriğinde bulunan biyoaktif komponentler ve besin elementleri açısından sağlık için pek çok faydası 
bulunan avokado yaprağının, enerji tüketimi düşük ve kurutma süresi kısa olan konvektif, mikrodalga ve doğal kurutma yöntemleri 
gibi sanayide kullanımı yaygın olan yöntemlerle kurutulması ve kurutma yöntemlerinin ürünün fitokimyasal yapısı üzerindeki 
etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, 50 ± 0.06 g olarak tartılan avokado yaprakları, %61.12 ± 0.04 başlangıç nem 
içeriğinden %11.02 ± 0.17 son nem içeriğine dek 25 ± 1 °C sıcaklık ve %60 ± 5 bağıl nem koşullarında güneş ışığı almayan gölge bir 
iklimlendirme odasında gerçekleştirilen doğal kurutma, 50 °C ve 100 °C sıcaklıklar ile 1 m s-1 hava hızında konvektif kurutma ve 
200, 500 ve 1000 W’da mikrodalga kurutma yöntemleri kullanılarak sırasıyla 2850 ± 36.54, 160 ± 2.52, 59.50 ± 1.26, 88 ± 1.32, 
34.50 ± 0.50 ve 12 ± 0.29 dakikada kurutulmuştur. Doğal kurutmada herhangi bir enerji tüketimi sarf edilmemesine karşın, en 
yüksek enerji tüketimi 2.933 ± 0.046 kWh değeri ile 50 °C’de ölçülmüştür. Ayrıca, 1000 W’da 0.200 ± 0.005 kWh’lik bir enerji 
tüketimi kaydedilmiştir. Özgül ısı, termal iletkenlik, termal difüzyon ve termal efüzyon değerlerinin ortalamalarından oluşan termal 
özellikler bakımından en yüksek değerler doğal kurutmada belirlenirken, en düşük değerler ise özgül ısı, termal iletkenlik ve termal 
efüzyon değerlerinin ortalamaları için 200 ve 500 W’da ve ortalama termal difüzyon için 1000 W’da tespit edilmiştir. Birim 
zamandaki ortalama termal özelliklerin tümü 1000 W’da en yüksek değerlerde ölçülmesine karşın, doğal kurutmada ise en düşük 
değerlerde saptanmıştır. Taze avokado yapraklarının parlaklığına (L*) en yakın sonuçlar 500 ve 1000 W’da kurutulan örneklerde 
ölçülmüştür. Ayrıca, yeşillik (a*), kroma (C) ve renk açısı (α°) için en yüksek sonuçlar 1000 W’da kaydedilmesine karşın, sarılık (b*) 
açısında kurutma yöntemleri arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmamıştır. Renkteki değişimi ifade etmede kullanılan 
toplam renk değişimi (ΔΕ), esmerleşme indeksi (BI), ve beyazlaşma indeksi (WI) bakımından taze ürüne en yakın sonuçlar ise hem 
1000 hem de 500 W’da elde edilmiştir. En yüksek toplam klorofil içeriği 50°C’de kurutulan yapraklarda ölçülürken, bunu sırasıyla 
100°C ve 200 W izlemiştir. Toplam protein, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, bakır, manganez ve çinko açısından taze 
yapraklara en yakın sonuçlar 1000 W’da ölçülmüştür. Taze numunelere en yakın fosfor içeriği hem 1000 W hem de 100 °C’de 
kaydedilirken, potasyum için taze yapraklardan sonraki en yüksek sonuçlar doğal kurutulmuş numunelerin yanı sıra 100 °C ve 1000 
W’da kurutulan yapraklarda ölçülmüştür. Kuruma süresi, ortalama kuruma hızı, enerji tüketimi ve termal özelliklerden oluşan 
kurutma parametreleri ve renk, klorofil, protein ve minerallerden oluşan kalite parametreleri açısından avokado yapraklarının 
kurutulması için en uygun kurutma yönteminin 1000 W olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Avokado yaprağı, Renk, Klorofil, Protein, Mineral maddeler 
 

ABSTRACT 

Avocado leaf, whose origins is from Mexico, is rich in protein and nutrients, especially potassium. Its antiseptic properties and 
traditional medicine are used for hypoglycemic, analgesic, and anti-inflammatory treatment processes. Also, it helps to reduce 
kidney stones when consumed as a tea. Since the biodegradation process is very fast, avocado leaves, generally preserved by drying, 
are widely used in alternative medicine and consumed as herbal tea. By the study, it is aimed to dry the avocado leaves, which have 
many health benefits in terms of bioactive components and nutrients in their content, by methods commonly used in the industry, 
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such as convective, microwave, and natural drying methods that have low energy consumption and short drying time, and to 
determine the effect of drying techniques on the phytochemical structure of the product. In the study, avocado leaves weighing 50 
± 0.06 g were dried until from the initial moisture content of 61.12% ± 0.04 to the final ones of 11.02 % ± 0.17 using natural drying, 
carried out in a shaded air-conditioning room out of sunlight at 25 ± 1 °C temperature and 60% ± 5 relative humidity conditions, 
convective drying at temperatures of 50 °C and 100 °C and an air velocity of 1 m s-1, and microwave drying at 200, 500, and 1000 
W in 2850 ± 36.54, 160 ± 2.52, 59.50 ± 1.26, 88 ± 1.32, 34.50 ± 0.50, and 12 ± 0.29 minutes, respectively. Although no energy 
consumption was consumed in natural drying, the highest energy consumption was measured at 50 °C with a value of 2.933 ± 0.046 
kWh. Also, the energy consumption of 0.200 ± 0.005 kWh was recorded at 1000 W. While the highest values in terms of thermal 
properties consisted of the averages of specific heat, thermal conductivity, thermal diffusivity, and thermal effusivity values are 
determined in natural drying, the lowest values were determined at 200 and 500 W for the averages of specific heat, thermal 
conductivity, and thermal effusivity values, and at 1000 W for the average thermal diffusivity. Although all of the average thermal 
properties per unit time were measured at the highest values at 1000 W, they were determined at the lowest values in natural 
drying. The closest results to the brightness (L*) of fresh avocado leaves were measured in samples dried at 500 and 1000 W. 
Though the highest results for greenness (a*), chroma (C), and hue angle (α°) were recorded at 1000 W, no statistical difference 
was found between drying methods for yellowness (b*). The closest results to the fresh product in terms of total color difference 
(ΔΕ), browning index (BI), and whitening index (WI), which are used to express the change in color, were obtained at both 1000 
and 500 W. The highest total chlorophyll content was measured in leaves dried at 50°C, followed by 100°C and 200 W, respectively. 
The closest results to fresh leaves in terms of total protein, calcium, magnesium, sodium, iron, copper, manganese, and zinc were 
measured at 1000 W. Phosphorus content closest to fresh samples was recorded at both 1000 W and 100 °C, while for potassium 
the highest results after fresh leaves were measured in naturally dried samples as well as leaves dried at 100 °C and 1000 W. It was 
determined that 1000 W is the most suitable drying method for drying avocado leaves in terms of drying parameters consisting of 
drying time, average drying speed, energy consumption, and thermal properties, as well as quality parameters composed of color 
properties, chlorophyll, protein, and minerals. 

Keywords: Avocado leaves, Color, Chlorophyll, Protein, Mineral composition 
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Sıcaklık Kontrollü Mikrodalgada Kurutulan Mor Havuç Dilimlerinin Renk Kalitesi 
ve Enerji Tüketim Değerlerinin Belirlenmesi 

Determination of Color Quality and Energy Consumption Values of Purple Carrot Slices 
Dried in a Temperature Controlled Microwave 
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ÖZET 

Konya İli Ereğli İlçesinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan mor havuç genellikle şalgam suyu ve doğal gıda boyası üretiminde 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Konya İli Ereğli İlçesinde yetiştiriciliği yapılan yerel Hatay mor havuç genotipi örneklerinin renk ve 
enerji tüketim değerlerine kurutma havası sıcaklıkları ve mikrodalgada haşlama şeklinde yapılan ön işlemin (720 W+1 dk) etkisi 
araştırılmıştır. Havuç dilimleri, sıcaklık kontrollü mikrodalga kurutucuda 50, 60 ve 70 ⁰C sıcaklıklarda ön işlemli ve kontrol (ön 
işlemsiz) olarak ortalama 6.13±0.053 g nem/g kuru madde nem içeriği değerinden 0.14±0.019 g nem/g kuru madde nem içeriği 
değerine kadar kurutulmuştur. Mikrodalga haşlama ön işlemi mor havuçların kuruma süresini azaltmıştır. En kısa kuruma süresi 
65 dakika ile 70 ⁰C sıcaklıkta ön işlem uygulanan örneklerin kurutulması işleminde tespit edilirken, en uzun kuruma süresi ise 257 
dakika ile 50 ⁰C sıcaklıkta kontrol örneklerin kurutulması işleminde belirlenmiştir. Kurutulan mor havuç dilimlerinin renk 
özelliklerini ön işlem ve kurutma havası sıcaklıkları istatistiksel açıdan önemli (P<0.05) düzeyde etkilemiştir. Taze örneklerin renk 
özelliklerini en iyi kontrol (ön işlemsiz) örneklerin 60 ⁰C sıcaklıkta yapılan kurutma işlemi muhafaza ederken en fazla renk değişimi 
ise ön işlem uygulandıktan sonra 70 ⁰C sıcaklıkta yapılan kurutma işleminde bulunmuştur. Kurutma işlemleri mor havucun özgül 
nem çekme oranı (SMER) ve özgül enerji tüketim değerlerini (SEC) etkilemiştir. En yüksek nem çekme oranı (SMER) 0.0232 kg/kWh 
ile ön işlem uygulandıktan sonra 70 ⁰C sıcaklıkta yapılan kurutma işleminde tespit edilmiştir. En düşük özgül enerji tüketim değeri 
(SEC) 43.16 kWh/kg ile yine ön işlem uygulandıktan sonra 70 ⁰C sıcaklıkta yapılan kurutma işleminde belirlenmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre optimum renk değerleri açısından ön işlemsiz örneklerin 60 ⁰C sıcaklıkta yapılan kurutma işlemi, optimum enerji 
tüketim değerleri açısından ise ön işlem uygulaması sonrası 70 ⁰C sıcaklıkta yapılan kurutma işlemi önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Mikrodalga kurutma işlemleri, Mor havuç, Enerji analizleri, Renk, Sertlik 
 

ABSTRACT 

Purple carrot, which is grown in Konya Province Ereğli District, is generally used in the production of the turnip juice and natural 
food dye. In this study, the effects of drying air temperatures and microwave scalding pretreatment (720 W+1 min) was investigated 
on the color and energy consumption values of local Hatay purple carrot genotype samples from Hatay population grown in Ereğli 
District of Konya. The carrot slices were dried in a temperature-controlled microwave dryer at temperatures of 50, 60 and 70 ⁰C, 
with pre-treatment and control (without pre-treatment), from an average of 6.13±0.053 g moisture/g dry matter moisture content 
value to 0.14±0.019 g moisture/g dry matter moisture content value. Microwave blanching pretreatment reduced the drying time 
of purple carrots. The shortest drying time was determined between 65 minutes and 70 ⁰C in the drying process of the pre-treated 
samples. The longest drying time was determined in the drying process of the control samples at 257 minutes and 50 ⁰C. 
Pretreatment and drying air temperatures affected the color properties of dried purple carrot slices at a statistically significant 
(P<0.05) level. While the color properties of the fresh samples were preserved at 60 ⁰C, the best control (without pretreatment) 
was found, while the maximum color change was found in the drying process at 70 ⁰C after pretreatment. Drying processes affected 
the specific moisture absorption rate (SMER) and specific energy consumption values (SEC) of purple carrots. The highest moisture 
absorption rate (SMER) was determined in the drying process at 70 ⁰C after pretreatment with 0.0232 kg/kWh. The lowest specific 
energy consumption (SEC) value of 43.16 kWh/kg was determined in the drying process at 70 ⁰C after pretreatment. According to 
the findings, the control drying of the untreated samples at 60 ⁰C is recommended for optimum color values, and drying 70 ⁰C after 
the pre-treatment application in terms of optimum energy consumption values. 

Keywords: Microwave drying processes, Purple carrot, Energy analyses, Color, Hardness 
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Limon (Citrus Limon L.) Dilimlerinin Kurutulmasında Ön işlem ve Kurutma 
Sıcaklıklarının Enerji ve Kalite Özelliklerine Etkisi 

Effects of Pre-treatment, Power Consumption and Drying Temperature on Energy and 
Quality in Drying of Lemon (Citrus Limon L.) Slices 
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ÖZET 

Limon (Citrus Limon L.) dünyada oldukça yaygın olarak tüketilen bir narenciyedir. İçerdiği yüksek nem sebebiyle uzun süre taze 
olarak saklanamamaktadır. Muhafazası için farklı yöntemler mevcut olup kurutma işlemi yüzyıllardır uygulanan en eski metottur. 
Limon dilimlerinin kurutulması ve parametrelerinin incelenmesi (uygun kurutma yöntemi, sıcaklık, ön işlem uygulamaları, nem 
kapasitesinin belirlenmesi) en yaygın araştırılan konulardan birisidir. Çalışmanın amacı, limon dilimlerine sitrik asit ve doğal limon 
suyu ön işlem uygulanarak hibrit mikrodalga kurutucuda (konvektif+mikrodalga) 350 W sabit güçte 50, 60, 70 ºC sıcaklıklarda 
kurutularak en uygun kurutma koşulunu belirlemektir. Bu çalışmada, kurutma işlemlerinin kuruma süresi, matematiksel 
modelleme (Midilli küçük, Page, Yağcıoğlu), renk parametreleri, termo-fiziksel özellikleri, efektif difüzyon ve enerji tüketim (SMER 
ve SEC) değerleri belirlenmiştir. En kısa kuruma süresi 70 ºC doğal limon suyuna bandırılan örneklerde 26 dakika, uzun kuruma 
süresi ise 50 ºC kontrol örneklerinde 40 dakika olarak belirlenmiştir. Kuruma verilerini en iyi tahmin eden Midilli-Küçük 
(R2:0.9998) modeli olup en iyi yöntem ise mikrodalga kurutucuda 70 ºC sıcaklıkta doğal limon suyuna bandırılan örneklerde 
belirlenmiştir. Ölçülen ve hesaplanan renk değerleri açısından incelendiğinde, taze limon rengine en yakın renk değeri 60 ºC’de 
sitrik asit ön işlemine bandırılan örneklerde tespit edilmiştir. Termo-fiziksel özellikler açısından en yüksek özgül ısı, termal 
iletkenlik, termal difüzivite değerleri 50 ºC doğal limon suyuna bandırılan örneklerde belirlenirken, en yüksek özgül kütle değerleri 
ise 70 ºC doğal limon suyuna bandırılan örneklerde saptanmıştır. Tüm efektif difüzyon değerleri 2.43x10-5-3.26x10-5 m2/s arasında 
değiştiği tespit edilmiştir. En yüksek SMER (0.0185 kg/kWh) ve en düşük SEC (54.16 kW/kg) değeri ise 50 ºC’de doğal limon suyuna 
bandırılan örneklerde belirlenmiştir. Kuruma kinetiği ve enerji tüketim değerleri açısından doğal limon suyuna bandırma yöntemi 
önerilirken, renk özellikleri açısından ise sitrik asit çözeltisine bandırılma yöntemi önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Hibrit mikrodalga kurutucu, Matematiksel modelleme, Efektif difüzyon, Enerji parametreleri, Termo-fiziksel 
özellikler 

ABSTRACT 

Lemon (Citrus Limon L.) is a citrus fruit widely consumed in the world. Due to the high humidity, it contains, it cannot be stored 
fresh for a long time. There are different methods for its preservation, and drying is the oldest method that has been used for 
centuries. Drying of lemon slices and examining its parameters (appropriate drying method, temperature, pre-treatment 
applications, determination of moisture capacity) is one of the most widely researched subjects. The aim of the study is to determine 
the most suitable drying condition by pre-treatment of lemon slices with citric acid and natural lemon juice and drying in a hybrid 
microwave dryer (convective + microwave) at 350 W constant power at temperatures of 50, 60, 70 ºC. In this study, drying time, 
mathematical modeling (Midilli-Küçük, Page, Yagcıoğlu), color parameters, thermo-physical properties, effective diffusion and 
energy consumption (SMER and SEC) values of drying processes were determined. The shortest drying time was determined as 26 
minutes in samples dipped in natural lemon juice at 70 ºC, and the longest drying time was determined as 40 minutes in control 
samples at 50 ºC. The best estimation of the drying data is the Midilli-Küçük (R2:0.9998) model, and the best method was determined 
in the samples dipped in natural lemon juice at 70 ºC in a microwave dryer. When examined in terms of measured and calculated 
color values, the closest color value to fresh lemon color was determined in the samples dipped in citric acid pre-treatment at 60 
ºC. In terms of thermo-physical properties, the highest specific heat, thermal conductivity, thermal diffusivity values were 
determined in the samples dipped in 50 ºC natural lemon juice, while the highest specific mass values were determined in the 
samples dipped in 70 ºC natural lemon juice. All effective diffusion values were found to vary between 2.43-3.26x10-5 m2/s. The 
highest SMER (0.0185 kg/kWh) and the lowest SEC (54.16 kW/kg) values were determined in the samples dipped in natural lemon 
juice at 50 ºC. While dipping method in natural lemon juice is recommended in terms of drying kinetics and energy consumption 
values, dipping method in citric acid solution is recommended in terms of color properties.  
Keywords: Hybrid microwave dryer, Mathematical modeling, Effective diffusion, Energy parameters, Thermo-physical properties 
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Tavuk Gübresi Atıkları ile Dallı Darı Bitkisinden Biyogaz Üretimi ve Birlikte 
Anaerobik Parçalanma Prosesinin Modellenmesi 

Biogas Production from Chicken Manure Waste and Switchgrass and Modelling of 
Anaerobic Co-Digestion 
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ÖZET 

Türkiye enerji kaynakları açısından büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bu nedenle enerji kaynağı olabilecek karbon içeriği yüksek enerji 
bitkileri yetiştiriciliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaya başlamıştır. Bu enerji bitkilerinden olan dallı darı bitkisi 
karbon içeriği yanında, kuvvetli kök yapısına sahip olması nedeniyle toprak muhafazası ve ülke hayvancılığı açısından alternatif 
yem kaynağı imkânlarını da sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan tarım 
sektörünün bir alt sektörü olan kanatlı hayvan yetiştiriciliği, beslenme ve ekonomik açıdan fayda sağlamakla birlikte, sektörden 
kaynaklı atıklar önemli çevresel riskler oluşturmaktadır ve bu atıkların yönetilmesi gerekmektedir. Çevresel düzenlemelere uyum 
ve risklerin önlenmesi için kanatlı hayvan yetiştiriciliği atıklarının ekonomik değerlendirmesi amacıyla biyogaz yoluyla enerji 
üretim uygulaması öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, dallı darının tavuk gübresi ile birlikte anaerobik parçalanma işlemi veriminin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamda, dallı darı ile tavuk gübresi farklı oranlarda (100:0, 80:20, 60:40, 50:50, 40:60, 20:80 
ve 0:100) karıştırılarak değişen atık kompozisyonunun metan üretim verimine etkisi, biyokimyasal metan potansiyeli testi (BMP) 
ile incelenmiştir. Farklı organik materyallerin birlikte fermantasyonunda, substratların içeriği sinerjistik veya antagonistik etkilere 
neden olabilmektedir. Ayrıca, çalışmada tavuk gübresi ve dallı darının birlikte anaerobik parçalanma işleminindeki sinerjistik ve 
antagonistik etkileri de incelenmiştir. 47 gün inkübasyon süresince maksimum metan üretimi, dallı darının kullanılmadığı sadece 
tavuk gübresinin bulunduğu çalışmada 254 mLCH4/gUKM olarak tespit edilmiştir. Birlikte anaerobik parçalanma işleminde 
üretilen maksimum metan miktarı, %20 dallı darı ve %80 tavuk gübresi karışım materyalinden 244 mLCH4/gUKM olarak elde 
edilmiştir. Üretilen metan miktarı, dallı darının tek başına anaerobik parçalanmasından elde edilen metan miktarından %90,63 
daha fazladır. Dallı darı ve tavuk gübresinin deneysel ve hesaplanan metan üretiminin sinerjik ve antagonistik etkisi 
değerlendirildiğinde; tavuk gübresi oranı arttıkça antagonistik etki azalmış ve α değerleri sırasıyla 1,22, 1,21, 1,34, 1,32 ve 1,35 
olarak hesaplanmıştır. %20 dallı darı ve %80 tavuk gübresi karışım oranında en yüksek α değeri 1,35 olarak bulunmuştur. Dallı 
darı ve tavuk gübresi numunelerinin bireysel ve farklı oranlarındaki karışım numunelerinin BMP testi sonuçları, Birinci Derece 
Kinetik, Cone, Modifiye Gompertz ve Reaction Curve modelleri ile modellenmiştir. Tüm karışımların kinetik modellerinde yüksek 
uyumluluk (R2= 0,947-0,998) sağlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Anaerobik ko-fermantasyon, Kanatlı hayvan atıkları, Dallı darı, Kinetik modelleme 

ABSTRACT 

Turkey is dependant on foreign energy resources to a great extent. Thus growing high carbon content plants which could be utilised 
as an energy source has been trending lately. Switchgrass as a high carbon content plant also valued for strong root structure 
regarding prevention of landslides and etc., and a good source of feed for livestock. As a subbranch of agriculture, poultry farming 
with substantial importance on the national economy, also brings a major problem with one of it’s final products, the waste. In order 
to comply with environmental regulations and legislations, poultry farming wastes has to be handled accordingly. Besides 
environmentally fit disposure of these wastes, with little effort economic return would be possible regarding biologically 
degradation under anaerobic digesting reactions. This study in particular seeks to observe the efficiency in disposing the waste 
materials and producing valuable biogas under bio-degradation of switchgrass and poultry manure together in an anaerobic 
reaction. The above mentioned efficiency is measured through a series of compositions brought in with different percentages and 
processed accordingly. 7 different compositions ran in trial as 100:0, 80:20, 60:40, 50:50, 40:60, 20:80, 0:100 and observed how all 
these different compositions affect the biochemical methane potential (BMP). In a mutual fermantation environment for these two 
materials, different organics content of the two might bring synergetic and antagonistic effects to the process and these effects have 
been observed during the process. During the incubation period of 47 days, it is observed that methane production is maximised 
when only poultry manure is processed alone producing 254 mLCH4/gVS. The closest result to this is 244 mLCH4/gVS with 20% 
switchgrass and 80% poultry manure. The highest rate of methane production is 90.63% higher than the switchgrass is ran through 
anaerobic digestion alone. As the synergetic and antagonistic effects observed in particular situations of the composition of the two 
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materials, poultry manure decreases the antagonistic effects and α values are calculated as 1.22, 1.21, 1.34, 1.32, and 1.35 
reciprocally. With 20% switchgrass and 80% poultry manure, highest α value is calculated to be 1.35. BMP test results of the 
switchgrass and poultry manure samples’ individual and in various compositions have been run with First Order Kinetic, Cone, 
Modified Gompertz, and Reaction Curve models. In all compositions’ kinetic models high compatibility (R2= 0,947-0,998) has been 
ensured. 
Keywords: Anaerobic co-digestion, Poultry waste, Switchgrass, Kinetic modelling 
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Biyogaz Üretiminde Hammadde Temin Mesafesinin Optimizasyonu 

Optimizing Raw Material Supply Distance in Biogas Production 
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ÖZET 

Biyogaz üretimi için kullanılan hammaddeler içerisinde hayvansal gübreler, yataklık materyaller, organik atıklar ve endüstriyel 
atıklar yer almaktadır. Bu hammaddelerin içerisinde ahır gübresi ve organik atıklar en fazla kullanılanlarıdır. Biyogaz üretim 
tesislerinde uygun hammadde miktarı, hammaddenin cinsi ve özellikleri, ısıtma ihtiyaçları, karıştırma ihtiyaçları, kullanılacak 
malzeme ve ekipmanların cinsi, tesisin kurulacağı yerin seçimi, tesis inşaatı ve tesisin yalıtımı, tesisin ısıtılması ve işletme koşulları, 
biyogazın depolanması ve dağıtımı, biyogazın taşınması, tesisten çıkan biyogübrenin depolanması, tarlaya taşınması ve dağıtımı ve 
biyogaz kullanım araçlarının belirlenmesi konuları dikkate alınmalıdır. 

Özellikle biyogaz üretiminde en önemli parametrelerden bir tanesi hammaddenin özellikleri ve temin edilme şeklidir. Bunun için 
belirtilen biyogaz kaynağının her yönüyle incelenerek verimli ve ekonomik bir duruma getirilmesi gerekir. Hammadde entegre 
tesislerde tesis tarafından ortaya çıkan atıklardan elde edilebildiği gibi dışardan da sağlanabilir. Literatürde çiftlik hayvanı 
gübrelerinin kuru madde miktarı %70 civarında ise kaynaktan 40 km mesafeye, kuru madde miktarı %10 ise kaynaktan 10 km 
mesafeye taşınmasının ekonomik olduğu belirtilmektedir. Böyle durumlarda hammaddenin taşınması girdi maliyeti olarak 
yansımaktadır. Son yıllarda tüm dünyada meydana gelen yakıt fiyatlarındaki artışlar, taşıma masrafının dahada çok dikkate 
alınması gereken bir konu haline getirmiştir. Bu çalışmada bir biyogaz tesisinde hammaddenin farklı yerlerden temin edilmesi 
durumunda ne kadar mesafenin biyogaz üretimine uygun olduğu araştırılmıştır. Araştırılan hesaplama yöntemi, biyogaz üretimi 
sektörünün paydaşlarını doğru şekilde biyogaz yatırımı yapmasını destekleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Hammadde, Mesafe, Optimzasyon 

ABSTRACT 

Raw materials for biogas generation include animal manures, bedding materials, organic wastes, and industrial wastes. Barn 
manure and organic wastes are the most commonly used raw materials. An appropriate amount of raw materials in biogas 
production facilities, type and properties of raw materials, heating needs, mixing needs, type of materials and equipment to be used, 
selection of the place where the facility will be established, facility construction and insulation of the facility, heating and operating 
conditions of the facility, storage, and distribution of biogas, transportation of biogas, removal from the facility Storage, 
transportation and distribution of biofertilizer and determination of biogas utilization tools should be taken into consideration 

One of the most significant criteria, particularly in biogas production, is the raw material's qualities and how it is delivered. This 
biogas source should be thoroughly evaluated and brought into an efficient and cost-effective state Raw materials can be sourced 
from waste created by integrated plants as well as from the outside. According to the literature, if the dry matter content of farm 
animal dung is around 70%, it is profitable to carry it to a distance of 40 km from the source, ano a distance of 10 km from the source 
if the dry matter content is 10%. In such circumstances, the raw material's transportation is indicated as an input cost. Fuel price 
increases around the world in recent years have made transportation costs a concern that must be addressed. In this study, it was 
determined how much distance is optimal for biogas production if raw materials are supplied from various locations within a biogas 
plant. The explored calculating approach will assist stakeholders in the biogas production sector in making sound biogas 
investments. 

Keywords: Biogas, Raw material, Distance, Optimisation 
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Susam Hasadı için Disk Bıçaklı Kesim Sisteminin Geliştirilmesi ve Kesim 
Kalitesinin Belirlenmesi 

Improving Disc Blade Cutting System for Sesame Harvest and Determining Its Cutting 
Quality 
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ÖZET 

Susam bitkisinin hasadında kısmi mekanizasyon uygulamaları bulunmaktadır ve makasla kesme ünitesi kullanılarak tarladan 
uzaklaştırılmaktadır. Makaslı kesme tabanlı biçme makineleri çok sayıda parçaya sahiptir, sürekli ayar gerektirir, sık sık 
yağlanmalıdır ve titreşim sorunları vardır. Döner bıçaklı kesme sistemlerinin kullanılması bu olumsuz durumları ortadan 
kaldırmaktadır. Bu nedenle disk bıçakların kullanım olanaklarının belirlenmesi önemlidir. Çalışmada, susam bitkisine göre hasat 
yöntemlerinden kesme-biçme esasına göre çalışan disk bıçaklı bir deney düzeneği tasarlanmış ve üretilmiştir. Deney düzeneğinde 
farklı çaplardaki (10, 15 ve 20 mm) bitki gövdeleri kesilerek (disk bıçak çapları 150, 180 ve 210 mm) kesme kaliteleri belirlemeye 
çalışılmıştır. Deney düzeneğinde yer alan disk bıçaklarda farklı ağız tipleri (30°-30°, 30°-Düz, 45°-45°, 45°-Düz) kullanılmıştır. 30° 
ve 45° kesici kenarlı bıçak çiftleri, tüm çaplardaki gövdeleri kesmek için kesme kalitesi açısından en uygun olanlarıdır. Disk bıçaklı 
kesme sistemi, susam hasadında kullanılabilecek yeni bir yöntem olarak kabul edilebilir bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Disk Bıçakla Kesme, Kesme Kalitesi, Susam Sapı, Hasat 

ABSTRACT 

There are partial mechanization practices in the harvest of the sesame plant and it is removed from the field using the shear cutting 
unit. Shearing base mowers have many parts, require constant adjustment, need to be lubricated frequently and have vibration 
problems. The use of rotary blade cutting systems eliminates these negative situations. For this reason, it is important to determine 
the usage possibilities of disc blades. In the study, an experimental setup with disc blades operating on the cutting-shearing 
principle, which is one of the harvesting methods according to the sesame plant, was designed and produced. In the experimental 
setup, plant stems of different diameters (10, 15 and 20 mm) were cut (disc blade diameters 150, 180 and 210 mm) and the cutting 
qualities were tried to be determined. Different blade mouth types (cutting edges 30°-30°, 30°-Flat, 45°-45°, 45°-Flat) were used in 
the disc blades in the experimental setup. The 30° and 45° cutting edge blade pairs were best suited for cutting quality for cutting 
stems of all diameters. Disc blade cutting system was found acceptable as a new method that can be used in sesame harvest. 

Keywords: Disc Knife Cutting, Cutting Quality, Sesame Stem, Harvest 
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Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Alevleme Tekniği ile Yabancı Ot Mücadelesi 

Weed Control With Flame Technique in Sunflower Growing 
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ÖZET  

Bu çalışmanın amacı, ayçiçeği yetiştiriciliğinde alev uygulamasının beş farklı yabancı ot ve ayçiçeği verimi üzerine etkilerinin 
belirlenmesidir. Bu etkilerin belirlenmesi için bir ayçiçeği tarlasında dokuz farklı uygulama ve bir kontrol parseli olacak şekilde 
toplam 10 çalışmadan oluşan bir deneme deseni oluşturulmuştur. İki farklı LPG dozu (75 kg/ha ve 60 kg/ha) ve üç farklı alev 
uygulaması yöntemi (sıra üzeri, sıra arası, yüzey) kullanılarak altı farklı alev uygulaması yapılmıştır. Bunlara ek olarak alev 
uygulaması ve çapalama ile yabancı ot mücadelesini karşılaştırmak amacıyla 2 farklı dozda (75 kg/ha ve 60 kg/ha) alev uygulaması 
ile birlikte çapalama ve yalnızca çapalama uygulaması olmak üzere üç uygulama yapılmıştır. Yabancı otlar üç farklı büyüme 
evrelerinde 4 tekrarlı olacak şekilde işaretlenmiştir. Yabancı otların alev uygulamasından etkilenme oranını belirlemek için 
uygulamadan sonra 1, 7 ve 14. günlerde görsel kontrol oranları belirlenmiştir. 14. gün sonunda işaretli yabancı otların kök, gövde 
ağırlık ve uzunlukları ölçülmüştür. Etüvde 24 saat kurutulan yabancı otlar yaş ve kuru ağırlıkları karşılaştırılarak alevin yabancı ot 
üzerindeki etkisi ortaya koyulmuştur. Ayçiçeği üretimindeki verimi incelemek için hasat yapılan ayçiçeğinin tabla çapı, yüksekliği 
ve ürün kg ağırlığı ölçülerek alevle yabancı ot mücadelesinin verim üzerinde etkisi ölçülmüştür. Sonuç olarak en yüksek verim 
(244,59 kg/da) çapalama ve 60 kg/ha LPG dozunun entegre (T7) uygulamasında elde edilmiştir. Yabancı otlarla mücadelede 
alevleme uygulamasının etkisine bakıldığında genel olarak tüm yabancı otlarda 75 kg/ha sıra üzeri alev (T6) uygulamasında en 
etkili sonuçlar elde edilmiştir. Ancak yabancı otların zamanla toparlanmaları dikkate alındığında tekrarlı alev uygulamasının veya 
çapalama veya farklı uygulamalarla entegre kullanılmasının daha etkili olduğu ortaya koyulmuştur. Alevleme tekniğinin yabancı 
otlar üzerinde etkili olmasının ayçiçeği bitkisi verimi açısından yeterli olmadığı  ve  yabancı otlar yok edilirken ayçiçeği bitkisinin 
de zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Uygulamanın başarılı sayılabilmesi için hem yabancı otlar üzerinde etkili hem de verim üzerinde 
etkili doz uygulamaları yapılmalıdır. Alev makinesinin kullanımı ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, ticarileştirilmesi ve 
kimyasal herbisitlere karşı alternatif olarak desteklenmesi gerektiği önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: LPG, Verim, Yaş- kuru madde miktarı 

 
ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the effects of flame application on five different weeds and on yield in sunflower cultivation. 
To determine these effects, a trial pattern consisting of a total of 10 subjects was created in a sunflower field with nine different 
application treatment and one control parcel. Six different flame applications were performed using two different LPG doses (75 
kg/ha and 60 kg/ha) and three different flame application methods (over-the-desk, row-by-row, surface). In addition, in order to 
compare flame application and weed fight with tilling, three applications were made with 2 different doses (75 kg/ha and 60 kg/ha) 
flame application, as well as tilling and hoeing only. Weeds are marked as having 4 recurrences in three different stages of growth. 
Visual control rates were determined on the 1st, 7th, 14th days after the application to determine the rate at which weeds are 
affected by flame application. At the end of the 14th day, the root, trunk weight and length of marked weeds were measured. The 
effect of flame on weed was revealed by comparing the age and dry weight of the weeds dried in the 24-hour study machine. In 
order to examine the yield in sunflower production, the table diameter, height and product kg weight of the harvested sunflower 
were measured and the effect of flame and weed control on yield was measured. As a result, the highest efficiency (244.59 kg/da) 
was achieved in the integrated (T7) application of tilling and 60 kg/ha LPG dose. When we look at the effect of flammable application 
in the fight against weeds, the most effective results were obtained in the application of flame (T6) above 75 kg/ha row in all weeds 
in general. However, considering the recovery of weeds over time, it has been revealed that repeated flame application or the use 
of hoeing or integrated with different applications are more effective. It is understood that the effect of the flaming technique on 
weeds is not sufficient in terms of sunflower plant yield and the sunflower plant is damaged while the weeds are destroyed. In order 
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for the application to be considered successful, both effective doses on weeds and effective on yield should be applied. When the 
use of flamethrowers is evaluated in terms of our country, it can be suggested that should be commercialized and supported as an 
alternative to chemical herbicides. 

Keywords: LPG, Yield, Wet- dry matter amount 
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Pamuk Tepe Kesme Makinesi için Otomatik Yükseklik Kontrol Sistemi Tasarımı 

Automatic Height Control System Design for Cotton Topping Machine 
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ÖZET 

Bu çalışmada, geliştirilmekte olan bir pamuk tepe kesme makinesine uyarlanmak üzere anlık olarak bitki yüksekliğini algılayan ve 
istenilen kesme yüksekliğini otomatik olarak ayarlayabilen bir kontrol sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut makinede, 
pamuk tepe kesme işlemi yapılırken kesme yüksekliği operatör yanında bulunan kontrol paneli aracılığı ile elektriksel olarak elle 
ayarlanmaktır. Bitkinin tepesini kesen kesici ünite, hidrolik pistonların yukarı-aşağı hareketi sonucunda pamuk bitkisini belirlenen 
sabit bir noktadan kesmektedir. Fakat tarla içinde bitki yüksekliği sabit olmadığı için her bitki tepeden itibaren istenilen yükseklikte 
kesilememektedir. Bu sorunu gidermek amacıyla ucuz, pratik, Arduino mikrodenetleyici kontrolör aracılığı ile Bitki Yükseklik 
Kontrol Sistemi (BIYKOS) geliştirilmiştir. Sistem genel olarak Arduino Uno Mikrodenetleyici, 4’lü röle kartı, HC-SR04 mesafe 
sensörleri, voltaj düşürücü ve Sd kart modülünden oluşmaktadır. BIYKOS un ana çalışma amacı, bitki tepesinden itibaren 5-15 cm 
mesafeden kesme işlemini otomatik olarak yapmaktır. Bu kapsamda, BIYKOS un çalışma prensibi (algoritması) oluşturulmuştur. 
Bitki yükseklik algılayıcı sensör bıçak konum sensöründen yatayda 30 cm öne monte edilmiştir. Sensörler yerden sabit 130 cm 
yüksekliğe makineye monte edilmiştir. Her iki sensörden anlık gelen veriler kontrol kartında değerlendirilmiş, bıçak yükekliğinden 
ve bıçakların konumundan 3 cm’den az 13 cm’den fazla ise bıçak hareket ederek doğru kesme yüksekliğine yönlendirilmiştir. 
Sistem, iki sıralı olarak tasarlanmıştır. Deneme döneminde ekili pamuk tarlası bulunamamış ve yeterli bütçe olmadığından dolayı 
yeni bir pamuk deneme alanı kurulamamıştır. Bu sebeple pamuk bitkisi gibi yaprakları geniş olan ayçiçeği tarlasında sistemin 
çalışma performansı değerlendirilmiştir. Deneme 5 farklı (2.62, 3.54, 3.96, 5.62 ve 6,45 km/h) hız kademesinde en az 15 bitki 
dikkate alınarak yaklaşık 20 m mesafede yapılmıştır. Sistem, traktörün DC elektrik gücü kullanılarak çalıştırılmıştır. Anlık zaman, 
bitki yüksekliği, bıçak yüksekliği ölçüm kayıtları alınmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Sistemin veri kayıt ve algoritması tam 
olarak işlevsel olduğu görülmüştür. Deneme öncesinde ve sonrasında bitkilerin tepe boyları ölçülmüş ve iş performansı ortalama 
%73 olarak tespit dilmiştir. En yüksek iş performansı 5,62 km/h değerinde ve %76 olarak ölçülmüştür. Sistem ilk defa test edilip 
çalıştırıldığı için uygun deneme alanları, algoritmalar oluşturularak yeni testler yapılabilir. Hassas ölçümler için uygun olmadığı ve 
geliştirilmesi gerektiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Pamuk tepe budama, Yükseklik algılama, Otomatik kontrol 

 
ABSTRACT 

In this study, it is aimed to develop a control system that can instantly detect the plant height and automatically adjust the desired 
cutting height to be adapted to a cotton top cutting machine under development. In the existing machine, the cutting height is 
electrically adjusted manually via the control panel next to the operator while the cotton top is cut. The cutter unit, which cuts the 
top of the plant, cuts the cotton plant from a fixed point as a result of the up-down movement of the hydraulic pistons. However, 
since the plant height is not constant in the field, not every plant can be cut at the desired height from the top. In order to solve this 
problem, the Plant Height Control System (BIYKOS) has been developed by means of an inexpensive, practical Arduino 
microcontroller controller. The system generally consists of Arduino Uno Microcontroller, 4-relay board, HC-SR04 distance sensors, 
voltage reducer and SD card module. The main working purpose of BIYKOS is to perform the cutting process automatically from a 
distance of 5-15 cm from the top of the plant. In this context, the working principle (algorithm) of BIYKOS has been created. The 
plant height sensing sensor is mounted 30 cm horizontally ahead of the blade position sensor. The sensors are mounted on the 
machine at a fixed height of 130 cm from the ground. The instantaneous data from both sensors were evaluated on the control card, 
and if the blade height and position of the blades were less than 3 cm and more than 13 cm, the blade was moved to the correct 
cutting height. The system is designed in two rows. During the trial period, a cultivated cotton field could not be found and a new 
cotton trial area could not be established due to the lack of sufficient budget. For this reason, the operating performance of the 
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system was evaluated in a sunflower field with wide cotton plant leaves. The trial was conducted at 5 different (2.62, 3.54, 3.96, 
5.62 and 6.45 km/h) speed levels, taking into account at least 15 plants, at a distance of approximately 20 m. The system was 
operated using the DC electric power of the tractor. Instant time, plant height, blade height measurement records were taken and 
the results were evaluated. The data recording and algorithm of the system were found to be fully functional. Before and after the 
experiment, the crown heights of the plants were measured and the average job performance was determined as 73%. The highest 
work performance was measured at 5,62 km/h and 76%. Since the system is tested and run for the first time, new tests can be done 
by creating appropriate trial areas and algorithms. It has been found that it is not suitable for precise measurements and needs 
improvement. 

Keywords: Cotton topping, Topping, Height sensing, Automatic control 
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ÖZET 

Bitkilerin topraktan su ve besin maddelerini eşit oranda alabilmeleri ve bitkiler arasındaki rekabetin en az seviyede olması için 
yeknesak bitki yaşam alanının sağlanabilmesi oldukça önemli bir faktördür. Bu önemli faktör ekim işlemiyle karakterize edilir. Bu 
çalışmada, tek dane ekim makinalarında sıra üzeri mesafenin ve gübre uygulama oranının kademesiz olarak ayarlanmasına olanak 
sağlayacak elektronik hareket ve kontrol sisteminin (EHKS) tasarımının ve yazılımının geliştirilmesi ve tek dane ekim makinasına 
adaptasyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Simülasyon testleriyle çalışma sınırları, fonksiyonel tasarıma uygunluk ve 
donanım ve yazılım uyumları kontrol edilmiştir. Geliştirilen EKHS’nin uygunluğu ve başarısı, laboratuvarda simülasyon, atölyede 
mısır tohumu, granül ve mikro-granül gübre kullanılarak yapılan testlerle kontrol edilmiştir. Tohumlar için, kabul edilebilir tohum 
aralığı (KETA), ikizlenme oranı (İO), boşluk oranı (BO) hassasiyet derecesi (HD) ve varyasyon katsayısı (VK) incelenmiştir. Gübreler 
için ortalama mutlak yüzde sapma (MAPE) değerleri dikkate alınmıştır. Laboratuvar testlerinde mısır için KETA, BO, İO ve HD 
değerleri sırasıyla; %62.12-100.00, %0.00-37,58, %0.00-1.21 ve%9.07-20.38 arasında değişmiş, tüm test koşullarında HD değeri 
%29’dan ve ekici ayaklar arası VK değeri %3’den düşük olmuştur. Tüm sıra üzeri ve çalışma hızı koşullarında ekim kalitesi yeterli 
seviyede gerçekleşmiştir. Atölye koşullarında farklı gübre uygulama oranlarında, granül gübre için MAPE değeri %3-10 arasında 
gerçekleşmiş, gübre atıcı üniteler arası VK değeri granül ve mikro-granül gübre için sırasıyla; %4.5 ve 4.3’den küçük olmuştur. 
Sonuç olarak, geliştirilmiş olan elektronik hareket ve kontrol sistemi hassas ekim makinalarında tohum ve gübrelerin 
yönetilmesinde kullanılabilecek gerekli teknik yeterlilikleri sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hassas ekim, Ekici ünite, Ekim kalitesi, Hassasiyet derecesi 

** Bu çalışmada kullanılan veriler Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen araştırma 
projesinin (Proje no: 219O473) bir kısmını kapsamaktadır.  

 
ABSTRACT 

It is a very important factor to provide a uniform plant habitat so that plants can take water and nutrients from the soil at an equal 
rate and the competition between plants is at a minimum level. This important factor is characterized by the single seed planters. 
In this study, it was aimed to develop the design and software of the electronic drive and control system (EHKS), which allow 
stepless adjustment of the seed metering and fertilizer application rate in single seeding and to adapt it to a single seed planter. 
Operational limits, compliance with functional design, hardware and software compatibility were checked with simulation tests. 
The suitability and success of the developed EKHS were checked by simulation test in the laboratory and using corn seeds, granular 
and micro-granular fertilizers in the workshop. For seeds, quality of feed index (Iqf), multiple index (Imulti), miss index (Imiss), 
precision index (Ip) and coefficient of variation (CV) were investigated. Mean absolute percent error (MAPE) values for fertilizers 
were also determined. In laboratory tests, Iqf, Imiss, Imulti and Ip values for corn seeds varied between 62.12-100.00%, 0.00-37.58%, 
0.00-1.21% and 9.07-20.38%, respectively. For all test conditions, Ip value was less than 29% and the CV value between metering 
units was less than 3%. Planting quality was achieved at a sufficient level under all seed spacing and ground speed conditions. At 
different fertilizer application rates in the laboratuvary conditions, the MAPE value for granular fertilizer was between 3-10%. The 
CV value between the metering units was less than 4.5% and 4.3% for granular and micro-granular fertilizers, respectively. As a 
result, the developed EHKS was provided the necessary technical competences that could be used in the management of seeds and 
fertilizers for precision single seed planters. 

Keywords: Precision planting, Seed metering units, Planting quality, Precision index 

** The data used in this work comprise a part of the research project [Grand number: 219O473] that supported by the Scientific 
and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK). 
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ÖZET 

Geleneksel tütün tarımında fidelerin tarlaya dikimi, serpme ekim yöntemi ile elde edilen fidelerin tarlaya şaşırtılması yoluyla 
gerçekleştirilir. Serpme ekim nedeniyle gereğinden fazla kullanılan tohum sarfiyatı ve fidelerin tarlaya şaşırtılmasında işçilik 
maliyetleri olmaktadır. Kaplanmış tütün tohumunun doğrudan tarlaya hassas ekimi tohum miktarını önemli derecede azaltabilir. 
Tütün tohumunun çok küçük olması nedeniyle günümüzde makinalı ekimi yapılamamaktadır. Literatürde tütün tohumunun 
kaplanması ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada tütün tohumunun kaplama ile tohum çapının 
büyütülerek hassas ekim makinası ile ekiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Tütün tohumları, çaplarını büyütmek ve küresellik 
değerlerini iyileştirmek için özel kaplama karışımı ile kaplanmıştır. Kaplanan tohumlar pnömatik hassas ekim makinası ile 72 delikli 
ve delik çapı 3 mm olan ekici plaka kullanılarak tarlaya ekilmiştir. Karşılaştırma yapmak amacıyla laboratuvar şartlarında tütün 
tohumlarından elde edilen fidelerin şaşırtılarak tarlaya elle dikimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada laboratuvar denemelerinde tütün 
tohumunun kırılma kuvveti, küresellik, yuvarlanma direnci, yığılma açısı ve bin dane ağırlıkları belirlenmiştir. Tarla denemelerinde 
ise tarla filiz çıkış derecesi, nispi tarla filiz çıkış derecesi, ortalama çıkış süreleri ve fide tutma yüzdeleri belirlenmiştir. Bu çalışma 
ile tütün tohumlarının kaplanma suretiyle hassas ekim makinasıyla ekiminin gerçekleştirilebileceğini ortaya koymuştur. Çalışma 
sonucunda hassas ekim makinası ile ekilen tütün tohumlarının ortalama tarla filiz çıkış derecesi %83.33, ortalama çıkış süresi 12.4 
gün ve ortalama fide tutma yüzdesi % 91.2 olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın sonucunda, tütün tohumlarının kaplı olarak, hassas 
ekim makinaları ile ekiminin yapılması, insan iş gücü ve maliyetlerde önemli ölçüde azalma sağlayacağı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Tütün tohumu, Kaplama, Makinalı ekim 

 
ABSTRACT 

In conventional tobacco farming, new tobacco crop begins with planting of seed by centrifugal broadcast seeder. After planting 
germination occurs and seedling emerges through the soil surface. Finally, tobacco seedlings are transplanted in field. Broadcasting 
planting method causes excessive seed consumption. In addition, there is an additional cost, such as labor cost when transplanting 
of seedling. Precision planting machine cannot be used to plant tobacco seed because of small size of seed. There is no research 
reported on coating of tobacco seed.  Sowing of the coated tobacco seed by precision planting machine may significantly reduce 
seed amount and eliminates labor cost.  Therefore, the objective of this study was to carry out to coat tobacco seeds and to plant 
coated seeds by using precision machine.  Tobacco seeds were coated with a special coating mixture in order to increase sphericity 
to make them suitable for precise planting. After coating, seeds were sown into the soil by precision planting machine using a planter 
plate with 72 holes and a hole diameter of 3 mm.  İn order to make comparison, seedlings obtained by seeds in laboratory conditions 
were transplanted manually into the soil at the trial plot. In the study, the refractive strength, sphericity, rolling resistance, angle of 
repose and thousand grain weights of the naked tobacco seed were determined. In the field study, the emerged rate index, the mean 
emergence dates and the percentage of emerged seedling were determined as 83.33%, 12.4 days and 91.2%, respectively. The 
results of this study proved that coated tobacco seeds can be planted successfully by pneumatic precision planting machine. In 
addition, labor cost and other costs visible in conventional tobacco farm can be reduced substantially. Tobacco farming can be 
facilitated and profitable by price planting method.    

Keywords: Tobacco seed, Coating, Precise planting 
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ÖZET 

Düşey plakalı ekici düzenler, mekanik ekici düzenlerin çeşitlerinden birisidir ve yüksek ekim kalitesi, düşük tohum zedelenme oranı, 
üretim için basit ve ucuz tasarımları, küçük tohumların ekiminde iyi bir tohum dağılımı sağlamaları nedeniyle kullanımlarının 
gelecekte daha da yaygınlaşacağı öngörülmektedir. 

Ekim makinelerinin laboratuvar ve tarla koşullarında denenmesi zaman alıcı ve zahmetli bir çalışmadır. Denemelerde istenilen doğa 
ve arazi koşullarını sağlamak çoğu zaman zor olup, denemelerin eşit koşullarda tekrarlanabilme olanağı da düşüktür. Bu 
araştırmada, denemelerdeki verileri hızlı ve güvenilir bir şekilde elde etmek ve dış etkenleri ortadan kaldırmak için bir ekici düzenin 
bilgisayar ortamında simülasyonu gerçekleştirilmiş, simülasyonda elde edilen sonuçlar gerçek model ile yapılan deneme sonuçları 
ile karşılaştırılmıştır. Düşey plakalı mekanik ekici düzen, ayrık eleman yöntemi (Discrete Element Method-DEM) teorisine dayalı 
olarak simüle edilmiştir. Ekici düzenin DEM modeli, ayrık eleman yazılımı EDEM tarafından oluşturulmuş ve sayısal simülasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Solidworks yazılımı kullanılarak tohumların ve ekici düzenin üç boyutlu tasarımı yapılmıştır. Daha 
sonra bu tasarımlar simülasyon programına (Enhanced Discrete Element Method-EDEM) aktarılmıştır. Tohumların katı modelleri 
çoklu küre (multi-sphere) yöntemiyle oluşturulmuştur. Ekici düzen düşey plakanın üç farklı dönü hızında (12, 24 ve 36 rpm) burçak 
tohumları kullanılarak test edilmiştir. Dönü hızları bu ekim makinaları için önerilen 1 m/s ilerleme hızı dikkate alınarak seçilmiştir. 

Test sonuçları, simülasyon sonuçlarının gerçek model ile yapılan denemelerde elde edilen sonuçlar ile tutarlı olduğunu ve 
simülasyon ve doğrulama testinde ölçülen ekici düzen kalite indeksleri (sıra üzeri uzaklık dağılım düzgünlüğü) arasındaki farklılığın 
%10'un altında olduğunu göstermiştir. Bu araştırmadaki sonuçlar, mekanik bir ekici düzenin ve ekim makinalarının diğer 
parçalarının araştırılması ve optimizayonu için rehberlik yapabilir ve yön gösterebilir niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekim Makinesi, Simülasyon, EDEM, DEM, Burçak Tohumu 

ABSTRACT 

Vertical plate type seed-metering device is a kind of mechanical metering device, which will be increasingly widespread due to its 
advantages of high seeding quality, low seed-damage rate, cheap/simple design to manufacture and good uniformity when seeding 
especially small seeds.  

Testing the seeders in laboratory and field conditions is often difficult and time consuming. It is very difficult to obtain the desired 
uniform enviromental and field conditions in the trials, and therefore the trials cannot be replicate under same conditions. The 
reliability of the obtained data is relatively low. A mechanical seed metering device was simulated to minimize external factors in 
order to collect multiple data quickly and reliably from the experiments in this research. The vertical plate seed-metering device 
was simulated in this paper based on the theory of discrete element method (DEM) and verified with real model using the test bench 
in laboratory. The dynamical clamping models of vertical seed plate were established based on its working principle. The DEM 
model of vertical plate seed-metering device was established by the discrete element software of EDEM and the numerical 
simulation of seeding performance was carried out. First of all, the measured seeds and seed metering device were designed using 
three-dimensional solid modeling software of Solidworks. Solid modeling of seed metering device and seeds (created using multi-
sphere method) was transferred to the simulation program (EDEM). Afterwards, the vertical seed metering device was tested at 
different speed of seed plate (12, 24 ve 36 rpm) using vetch seeds. The speed of seed plate was chosen taking into consideration of 
suggested forward speeds of 1 m/s for this type of seeders. 

The test results showed that the simulation results were consistent with the bench test results (verifaciation tests), the maximum 
error of qualified indices (seed spacing uniformity) was under 10%. The results in this paper can provide the guidance and direction 
for the research and opmisation of mechanical seed-metering device and other key parts of seeders. 

Keywords: Seeder, Simulation, EDEM, DEM, Vetch Seed 
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ÖZET 

Bu çalışmada, mısır üretiminde kullanılan üç farklı ekim yöntemi enerji verimliliği yönünden değerlendirilmiştir. Denemelerde; 
geleneksel tek sıra (U1), ve çapraz çift sıra (U2) ve paralel çift sıraya ekim yöntemi (U3) olmak üzere üç farklı ekim yöntemi 
uygulamaya alınmıştır. Ekim normu U1 ve U3 uygulamaları için yaklaşık olarak 8900 tohum/da, U2 uygulaması için 16428 
tohum/da olarak belirlenmiştir. (U1) Geleneksel tek sıra mısır ekim yönteminde 15260 kg.ha-1, çapraz çift sıra mısır ekim 
yönteminde (U2) 22330 kg.ha-1 ve paralel çift sıra ekim yönteminde 18300 kg.ha-1 verim elde edilmiştir. Geleneksel tek sıraya ekim 
yöntemi için toplam enerji girdisi 27707,83 MJ.ha-1ve toplam enerji çıktısı 222490,80 MJ.ha-1, çapraz çift sıraya ekim yöntemi için 
toplam enerji girdisi 28218,17 MJ.ha-1 ve toplam enerji çıktısı 325571,40 MJ.ha-1, paralel çift sıraya ekim yöntemi için toplam enerji 
girdisi 27827,43 MJ. ha-1 ve toplam enerji çıktısı 266814 MJ.ha-1 olarak hesaplanmıştır. Net enerji verimi çapraz çift sıra ekim 
yönteminde 297353,23 MJ.ha-1, geleneksel tek sıraya ekim yönteminde ise 194.782,97 MJ.ha-1, paralel çift sıraya ekim yöntemi için 
238986,57 MJ.ha-1 olarak bulunmuştur. Çapraz çift sıra ekim yönteminde enerji çıktı/girdi oranı 11,54 olarak, geleneksel tek sıraya 
ekim yönteminde 8.03, paralel çift sıraya ekim yöntemi için 9,59 olarak hesaplanmıştır. Enerji verimliliği çapraz çift sıraya ekim 
yönteminde 0,79 kg.MJ-1, geleneksel tek sıraya ekim yönteminde ise 0,55 kg.MJ-1, paralel çift sıraya ekim yöntemi için 0,66 kg.MJ-1 
olarak hesaplanmıştır. Birim ürün için gerekli enerji çapraz çift sıraya ekim yönteminde 1,26 MJ.kg-1 elde edilirken, geleneksel tek 
sıraya ekim yönteminde 1,82 MJ.kg-1, paralel çift sıraya ekim yönteminde de 1,52 MJ.kg-1 olarak bulunmuştur. Toplam enerji girdileri 
içerisinde yenilenemeyen enerji girdilerinin oranı, geleneksel tek sıraya ekim yönteminde %52,51, çapraz ekim yönteminde 
%51,99, paralel çift sıraya ekim yönteminde de %52,72 olduğu belirlenmiştir.  Mısır üretiminde çapraz ekim yönteminin, geleneksel 
tek sıraya ekim ve paralel çift sıraya ekim yöntemine göre daha verimli olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Enerji verimliliği, Yenilenebilir enerji, Çapraz ekim 

ABSTRACT 

In this study, three different sowing methods used in corn production were evaluated in terms of energy efficiency. In trials; Three 
different sowing methods, traditional single row (U1), cross double row (U2) and parallel double row planting method (U3), were 
put into practice. The sowing norm was determined as approximately 8900 seeds/da for U1 and U3 applications, and 16428 
seeds/da for U2 application. (U1) The yield was 15260 kg.ha-1 in the traditional single-row sowing method, 22330 kg.ha-1 in the 
cross double-row sowing method (U2) and 18300 kg.ha-1 in the parallel double-row sowing method. Total energy input 27707.83 
MJ.ha-1 and total energy output 222490.80 MJ.ha-1 for conventional single row planting method, total energy input 28218.17 MJ.ha-

1 and total energy for cross double row planting method output was calculated as 325571.40 MJ.ha-1, total energy input for parallel 
double row planting method was calculated as 27827.43 MJ.ha-1  and total energy output was calculated as 266814 MJ.ha-1. The net 
energy efficiency was found to be 297353.23 MJ.ha-1 for the cross double row sowing method, 194.782.97 MJ.ha-1 for the traditional 
single row sowing method, and 238986.57 MJ.ha-1 for the parallel double row sowing method. The energy output/input ratio was 
calculated as 11.54 in the cross double row planting method, 8.03 in the traditional single row planting method and 9.59 in the 
parallel double row planting method. The energy efficiency was calculated as 0.79 kg.MJ-1 for the cross double row planting method, 
0.55 kg. MJ-1 for the traditional single row planting method, and 0.66 kg. MJ-1 for the parallel double row planting method. The 
energy required for a unit product is 1.26 MJ.kg-1 in cross double row sowing method, 1.82 MJ.kg-1 in traditional single row sowing 
method and 1.52 MJ.kg-1 in parallel double row sowing method. found. The rate of non-renewable energy inputs among the total 
energy inputs was determined as 52.51% in the traditional single row planting method, 51.99% in the cross planting method, and 
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52.72% in the parallel double row planting method. In maize production, it can be said that the cross sowing method is more 
efficient than the traditional single row sowing and parallel double row sowing methods. 

Keywords: Corn, Renewable energy, Energy efficiency, Cross sowing 
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Dereotu (Anethum Graveolens L.) Ekim Yöntemlerini İyileştirme Olanakları 

The Possibilities of Improvement of Dill (Anethum Graveolens L.) Sowing Methods 
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ÖZET 

Bu çalışma, dereotu bitkisinin (Anethum Graveolens L.) ekim yöntemlerini iyileştirme olanaklarının belirlenmesi amacıyla Aydın ili 
Büyük Menderes Havzasının içinde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisinde yapılmıştır. 
Dereotu geleneksel olarak serpme ekim yöntemi ile ekilmektedir. Çalışmanın amacı çıplak ve peletlenmiş dereotu tohumlarının 
serpme ve pnömatik hassas ekim makinasıyla ekilebilme olanaklarını laboratuvar ve tarla koşullarında belirlemektir. Deneme 
deseni; bir çeşit (standart düz yapraklı), iki farklı ekim yöntemi (serpme ve hassas) ve üç tekerrürden ibarettir. Tarla denemeleri 6 
adet parselde gerçekleştirilmiştir. Tarla denemeleri çıplak tohumların serpme ekim ve peletlenmiş tohumların hassas ekim 
makinasıyla ekilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar koşullarında peletlenmiş dereotu tohumlarının çimlenme oranı 
%87, çıplak dereotu tohumlarının çimlenme oranı ise %99,3 olarak belirlenmiştir. Elle serpme ekimde tarla filiz çıkış derecesi 
%78,30 ve nisbi tarla filiz çıkış derecesi %78,87 olarak bulunmuştur. Makinalı ekimde ise tarla filiz çıkış derecesi %91,02 ve nisbi 
tarla filiz çıkış derecesi %104,61 olarak bulunmuştur. Sonuçlar peletli tohumun makine ile ekiminde serpme ekime göre başarılı 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dereotu, Tohum peletleme, Serpme ekim, Hassas ekim 

 
ABSTRACT 

This study was carried out in the field of Adnan Menderes University Research and Application Farm, located in the “Büyük 
Menderes” Basin of Aydın province in order to determine the possibilities of improving seeding methods of dill plant (Anethum 
Graveolens L.), traditionally sown by the broadcasting method. The aim of the study is to determine the possibilities of planting bare 
and pelleted dill seeds with non-spreading and pneumatic precision seed drills in laboratory and field conditions.  The aim of the 
study is to determine the possibilities of planting bare and pelleted dill seeds by broadcasting and precision sowing machines under 
laboratory and field conditions.  The randomized, complete block experimental design included one variety (standard flat leaves), 
two different planting methods (spreading and precision). Each treatment was tested with three replications. Field trials were 
carried out in six trial plots. İn Field trials, bare dill seed was seeded by a broadcasting sowing machine; whereas, pelleted dill seed 
were seeded by precision sowing machine. In laboratory conditions, the germination rate of pelleted dill seeds was 87%, and the 
germination rate of bare dill seeds was 99.3%.  Field shoot emergence degree was found to be 78.30% and relative field shoot 
emergence degree was 78.87% in hand-spread sowing.  İn the field test, the emergence rate and relative emergence rate were 
determined as 78.30 % and 78.87 %, respectively in broadcasting seeding method.  Similarly, the emergence rate and relative 
emergence rate were determined as 91.02% and 104.61%, respectively in precision seeding method. The results showed that the 
precise sowing by machine of pelleted dill seed was more successful than the spreader sowing. 

Keywords: Dill, Seed pelleting, Spreader sowing, Precision sowing 
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Asılır Tip Diskaro Arızaları ve Nedenleri 

Mounted Types Disc Harrow Damages and Causes 
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ÖZET 

Günümüzde çok kullanılan toprak işleme aletlerinden olan Diskaroların asılır tip modeli materyal konusu olarak seçilmiştir. Bu 
çalışmada asılır tip diskaroların en çok rastlanan arıza şekilleri incelenmiştir. Asılır tip diskaronun kullanımı sırasında en çok 
rastlanan arızalar saptanarak bunların kullanıcı veya imalat hatası olup olmadığını belirlemek, imalat ve kullanıcı hatalarının 
asgariye çekilmesi için dikkat edilmesi gereken konular ele alınmıştır. Arıza sebebiyle makinelerin durdurulması, birim zamanda 
alınacak ürün miktarını kısıtlayan en önemli faktörlerden biridir. O halde üretim maliyetini ve bunu doğrudan etkileyen üretimin 
durma zamanını azaltmak için endüstriyel işletmelerde bakım amacıyla harcanan sürenin en aza indirilmesi gerekmektedir. 
Deneme alanı olarak tarım makineleri tamiratı yapan bir torna atölyesinin imkânları kullanılmıştır. Ayrıca bu araştırmaya; belirli 
bir malzeme standardı olmayan, deney raporu almayan, merdiven altı diskaro üretimleri dâhil edilmemiştir. Tamir için işyerine 
gelen arızalanan 40 adet asılır tip diskaronun arızaları tek tek incelenerek arıza tip ve nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Arızalar tip ve sıklığına göre istatiksel olarak değerlendirilmenin yanında, çalışılan diskarolar marka, model ve arıza oluşum 
nedenleri yönlerinden faktöriyel deneme varyans analizine tabi tutulmuşlardır. Analizlerde şansa bağlı oluşan faktör ve seviyeleri 
eşit olmadığı için kayıt altına alınan sebep sonuç ilgişkileri istatistiksel değerlendirmede Genel Lineer Modelleme varyans analiz 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre belirlenen en çok (sık) arıza sebepleri sırasıyla şunlardır: (1) Rulman 
yataklarının düzenli yağlanmaması, (2) Diskaro bataryalarının sorunsuz dönüp dönmediğinin düzenli kontrol edilmemesi, (3) 
Bağlantı elemanlarının gevşeme durumunun düzenli kontrol edilip ve giderilmemesidir. Araştırma sonuçlarına göre yukarıda 
anılan üç majör arızaya nedeni birer bakım ve ayar hatasıdırlar. Bunlara dikkat edilmesi, amakinede önemli hasarların oluşmasının 
önüne geçecektir, Arızanın erken fark edilmesi hasarlı bir paçanın diğer parçalara hasar vermesini önleyerek, makinenin ömrünü 
artırır. Makinelerde beklenmedik ani arızaların oluşması üretim planını aksattığı gibi büyük finansal kayıplara da yol açmakta ve 
maliyet artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle arıza öncesi bakım önemli yer tutmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Diskli turmık, Diskaro, Diskaro arızaları 

ABSTRACT 

The hanging type model of Disc Harrows, which is one of the most used tillage tools today, has been chosen as the material subject. 
In this study, the most common failure patterns of the mounted disc harrows were examined. The most common malfunctions 
during the use of the suspended type Disc Harrow are determined, and the issues that need attention are discussed in order to 
determine whether they are user or manufacturing faults, and to minimize manufacturing and user errors. Stopping the machines 
due to a malfunction is one of the most important factors limiting the amount of product to be purchased per unit time. Therefore, 
in order to reduce the production cost and the downtime of production, which directly affects it, the time spent for maintenance in 
industrial enterprises should be minimized. As a trial area, the facilities of a lathe workshop repairing agricultural machinery were 
used. In addition to this research; Disc harrow productions that do not have a specific material standard, that do not receive a test 
report, are not included. The malfunctions of 40 suspended type disc harrows that came to the workplace for repair were examined 
one by one, and the types and causes of the malfunction were tried to be determined. In addition to being statistically evaluated 
according to the type and frequency of failures, the studied disc harrows were subjected to factorial trial variance analysis in terms 
of brand, model and causes of failure. General Linear Modeling variance analysis method was used in the statistical evaluation of 
the recorded cause and effect relationships, since the factors and levels formed due to chance were not equal in the analyses. 
According to the results of the research, the most (frequent) causes of failures are as follows: (1) The bearings are not lubricated 
regularly, (2) Failure to regularly check whether disc harrow batteries rotate smoothly, (3) It is the fact that the looseness of the 
fasteners is checked regularly and not eliminated. According to the results of the research, the reasons for the three major 
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malfunctions mentioned above are maintenance and adjustment errors. Paying attention to these will prevent significant damage 
to the machine. Early detection of a fault will prevent a damaged part from damaging other parts, thus increasing the life of the 
machine. Unexpected sudden malfunctions in the machines not only hinder the production plan, but also cause great financial losses 
and increase costs. For this reason, pre-failure maintenance has an important place. 

Keywords: Disk harrow, Disk harrow faults, Disk harrow damages 
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Türkiye’de Şeritvari Toprak İşleme ve Ekim Uygulamalarının Durumu 

Strip-Tillage and Sowing Practice in Turkey 
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ÖZET 

Toprağı geleneksel yöntemler ile yoğun bir tarla trafiği oluşturarak işleme, toprak sıkışıklığı ve erozyonu büyük ölçüde 
tetiklemektedir. Topraklarımız kısa ve uzun vadede önemli derecede bozunuma uğrayarak zarar görmektedir. Zaman, iş gücü ve 
enerji tüketiminin daha fazla olduğu sürdürülebilir olmayan bu yöntem yerine koruyucu bir yöntemin geliştirilip yaygınlaştırılması 
büyük önem arz etmektedir. Uzun yıllardır yapılan araştırmalarla toprak verimliliğini koruduğu ve maliyeti azalttığı kanıtlamış olan 
doğrudan ekim yöntemi ne yazık ki ülkemizde işletmeler (çiftçiler) tarafından tercih edilen bir yöntem olarak yaygınlaşamamıştır. 
Doğrudan ekim yöntemine alternatif olabilecek şeritvari ekim yöntemi ilk olarak 1990 yıllarının başında araştırılmalara konu olmuş 
ve nispeten daha yenidir. Geleneksel ve doğrudan ekim yöntemleri ile karışılaştırılan şeritvari ekim yöntemi toprağın su tutma 
kapasitesini, suyun infiltrasyonunu, organik materyali, biyolojik aktiviteyi artırdığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Şeritvari 
toprak işlemeli ekimin incelendiği araştırmada bu ekim yönteminin toprak sıcaklığını 1,5-2,5 °C arttırdığı, nem korunumu sağladığı 
ve bitki çıkış oranı indeksini de geleneksel toprak işlemeye göre iyileştiği belirlenmiştir. Bangladeş’de mısır yetiştiriciliği yapılmış 
bir araştırmada, %60 daha az yakıt tüketiği belirlenen şerit toprak işleme (1499 kg/ha), geleneksel toprak işlemeden (1322 kg/ha) 
daha yüksek ürün verimi sağlamıştır. Bu bağlamda ülkemiz tarımının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi açısından 
şeritvari toprak işleme ve ekim yöntemi, geleneksel toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak 
tercih edilebilir. Böylece bitkisel üretimin ana kaynağı toprağı koruyarak, çevresel faktörleri iyileştirerek ve verimliliği yıldan yıla 
arttırılarak bir üretim yöntemi sağlanabilir.  Yapılmış çalışmları ülkemiz genelinde çok az olan şeritvari toprak işleme ve ekim 
yöntemi daha fazla araştırılması ve uygulanması önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şeritvari toprak işleme, Sürdürülebilir tarım, Yakıt tüketimi, Doğrudan ekim, Koruyucu toprak işleme 

ABSTRACT 

Soil tillage soil with conventional methods by creating an intense field traffic triggers soil compaction and erosion to a large extent. 
Our soils are seriously damaged in the short and long term. It is of great importance to develop and disseminate a conservation 
method instead of this unsustainable method, which consumes more time, labor and energy. Direct seeding method, which has been 
proven to protect soil fertility and reduce costs, unfortunately, has not become widespread as a method preferred by farmers in our 
country. The strip-tillage sowing method, which can be an alternative to the direct seeding method, was first researched in the early 
1990s and is relatively new. It has been demonstrated by studies that the strip-tillage planting method, which is compared with 
conventional and direct sowing methods, increases the water holding capacity of the soil, water infiltration, organic material, and 
biological activity. In the study in which strip-tillage cultivation was examined, it was determined that this method increased the 
soil temperature by 1,5-2,5 °C, provided moisture conservation and improved the plant emergence rate index compared to 
conventional tillage. In a study of corn cultivation in Bangladesh, strip tillage (1499 kg/ha), which was determined to consume 60% 
less fuel, provided higher product yield than conventional tillage (1322 kg/ha). In this context, strip-tillage and cultivation method 
can be preferred as an alternative method to conventional tillage and direct sowing methods in terms of ensuring and improving 
the sustainability of our country's agriculture. Thus, a crop production method can be achieved by protecting the soil being main 
source of plant production, improving environmental factors and increasing its productivity from year to year. It is important to 
further research and implement the strip-like tillage and planting method, which has very few studies in our country. 

Keywords: Strip-tillage, Sustainable agriculture, Fuel consumption, Conservation tillage, Direct sowing 
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ÖZET 

Bu çalışmada; Dikey toprak frezesi bıçaklarının üç farklı devir sayısı (220, 270 ve 310 dev/dk), yatayda yapmış oldukları dört (0°, 
5°, 10° ve 15°) ve dikeyde yapmış oldukları beş farklı açının (0°, 10°, 20°, 30° ve 40°) tork, çeki kuvveti, güç tüketimi ve kesme 
kuvvetine etkisi toprak kanalında belirlenmiştir. Kontrollü koşullar altında laboratuvarda yürütülen bu çalışma, dikey freze 
bıçaklarının oluşturduğu torku ölçmek için Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü laboratuvarında tork ölçüm 
düzeneği geliştirilmiştir. Çeki kuvvetinin belirlemek için Lama tipi yük hücresinden faydalanılmıştır. Denemeler yürütülürken 
toprak penetrasyon direnci 0,2-0,5 MPa arasında ve toprak nem içeriği %18±1 arasında sabit tutulmuştur. Ayrıca makine ilerleme 
hızı 2,2 m/s ve toprak işleme derinliği 15 cm olarak belirlenmiştir. Torka etki eden işletme parametreleri sonuçlarına göre; en düşük 
tork değeri 310 devirde yatayda 0° ve dikeyde 20° de 10,88 Nm ve en yüksek değer ise 220 devirde yatay 15° ve dikey 40° de 18,93 
Nm olarak ölçülmüştür. Çeki kuvvetine etki eden işletme parametreleri sonuçlarına göre; en düşük çeki kuvveti değeri 310 devirde 
yatayda 0° ve dikeyde 0° de 46,24 N ve en yüksek değer ise 220 devirde yatay 15° ve dikey 40° de 78,38 N olarak ölçülmüştür. Güç 
tüketimine etki eden işletme parametreleri sonuçlarına göre; en düşük güç tüketimi değeri 220 devirde yatayda 0° ve dikeyde 20° 
de 0,27 kW ve en yüksek değer ise 310 devirde yatay 15° ve dikey 40° de 0,52 kW olarak ölçülmüştür. Kesme kuvvetine etki eden 
işletme parametreleri sonuçlarına göre; en düşük kesme kuvveti değeri 310 devirde yatayda 0° ve dikeyde 20° de 87,06 N ve en 
yüksek değer ise 220 devirde yatay 15° ve dikey 40° de 151,50 N olarak ölçülmüştür. Çalışmada elde edilen verilere göre; devir 
sayısının artması tork, çeki kuvveti ve kesme kuvveti değerlerinin azalmasına, güç tüketiminin artmasına neden olmuştur.  Yatay 
açı değerinin artışı ise tork, çeki kuvveti, güç ve kesme kuvveti değerlerini artırmıştır.   Dikey 20° açısının tüm devirlerde tork, 
kesme kuvveti ve güç tüketimi için en uygun açı olduğu belirlenmiştir. Çeki kuvveti için ise dikey 10° açısının tüm devirlerde en 
uygun açı olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dikey toprak frezesi, Tork, Çeki kuvveti, Toprak kanalı 

ABSTRACT 

In this study; three different speeds of vertical rotary tiller cutters (220, 270 and 310 rpm), four different horizontal (0°, 5°, 10° and 
15°) and five different angles vertically (0°, 10°, 20°, 30° and 40°) are aimed to carry out the effect of torque force, draft force, power 
consumption and shear force in the soil bin. This study was carried out in the laboratory under controlled conditions. A torque 
measurement device was developed in the laboratory of the Agricultural Machinery and Technologies Engineering Department to 
measure the torque force generated by the vertical milling cutters. Lama type load cell was used to determine draft force. During 
the experiments, soil penetration resistance was kept constant between 0.2-0.5MPa and the soil moisture content between %18±1. 
In addition, machine advance speed was determined as 2,2 m/s and tillage depth was determined as 15 cm. According to the results 
of operating parameters affecting the torque force; The lowest torque force value was measured as 0° horizontally at 310 rpm and 
10.88 Nm at 20° vertically, and the highest value was measured as 18.93 Nm at 220 rpm horizontally 15° and vertical 40°. According 
to the results of the operating parameters affecting the draft force; The lowest draft force value was measured as 0° horizontally at 
310 rpm and 46.24 N at 0° vertically, and the highest value was measured as 15° horizontally at 220 rpm and 78.38 N at vertical 
40°. According to the results of the operating parameters affecting the power consumption; The lowest power consumption value 
was measured as 0° horizontally at 220 rpm and 0.27 kW at 20° vertically, and the highest value was measured as 15° horizontally 
at 310 rpm and 0.52 kW at 40° vertical. According to the results of the operating parameters affecting the cutting force; The lowest 
cutting force value was measured as 0° horizontally at 310 rpm and 87.06 N at 20° vertically, and the highest value was measured 
as 15° horizontally at 220 rpm and 151.50 N at vertically 40°. 

Keywords: Vertical rotary tiller, Torque force, Draft force, Soil bin 
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Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Durumu: Antalya İli Elmalı İlçesi Örneği 

The Mechanization Level of Dairy Farms: The Case of Elmalı District of Antalya Province 
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ÖZET 

Daha ekonomik ve hijyenik sütün elde edilmesinde mekanizasyon seviyesinin artmasının önemi büyüktür. Süt sığırcılığı 
işletmelerinin daha üretken duruma gelmesi için süreçlerdeki işgücü ve zaman kullanımının optimum seviyeye getirilmesi 
çalışmalarına önem verilmiştir. Hayvancılık işletmelerinde sağım, gübre temizliği ve yemleme zor ve zaman alıcı bir işlemdir. Bu 
işlemlerin mekanizasyon ile yapılması daha az işgücüyle kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktadır. Bunun yanında, 
mekanizasyonun hayvanın meme sağlığının korunması ve daha hijyenik sütün elde gibi yararlı tarafları da bulunmaktadır. Bu 
bağlamda hayvancılıkta mekanizasyon ve sağım makinaları konusunda çok sayıda araştırma yapılmış ve yapılmaya devam 
edilmektedir. Bu çalışmada, Antalya ili Elmalı ilçesindeki süt sığırcılığı işletmelerindeki mekanizasyon durumuna ilişkin özelliklere 
ait veriler yüz yüze yapılan anket çalışması ile belirlenmiştir. İlçede T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı 1550 adet süt sığırcılığı 
işletmesi bulunmaktadır. Bölgeyi karakterize edecek şekilde temsilen rastgele işletmeler seçilerek toplamda 57 işletme 
incelenmiştir. Yapılan yerinde gözlem ve incelemelerin sonuçlarına göre, 46 adet taşınabilir (mobil), 7 adet güğüme sağım yapan 
sabit borulu tip ve 4 adet sağım odasında bulunan (balık kılçığı tip) süt sağım makinalarının kullanıldığı tespit edilmiştir. 
İşletmelerin küçük aile işletmesi olması nedeniyle taşınabilir süt sağım makinalarının ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmüştür. Süt 
sığırcılığı işletmelerinde sağım makinalarını çalıştırabilmek için enerji kaynağı olarak elektrik motorundan faydalanılmaktadır. 
Taşınabilir tiplerde kullanılan bu motorun gücü 0.55 kW olurken, sağım odalarında kullanılanların 2.2 kW olduğu tespit edilmiştir. 
İşletmelerin birçoğunda yem karma ve dağıtma makinasının bulunduğu ve yöredeki traktör markasının ağırlıklı olarak Fiat ve New 
Holland olduğu görülmüştür. Ortalama traktör gücü 41.48 kW’dır. Küçük ölçek olarak sınıflandırılabilecek bu işletmelerin 
mekanizasyon durumunu iyileştirecek ve mevcut teknolojik yeniliklere ulaşabilecek imkanlar sağlanmasının, ülke tarımına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hayvancılıkta Mekanizasyon, Süt Sağım Yöntemleri, Mekanizasyon Durumu 

 
ABSTRACT 

Increasing the level of mechanization is of great importance in obtaining more economical and hygienic milk. In order for dairy 
cattle business to become more productive, efforts were made to optimize the use of labor and time in the processes. Milking, 
manure cleaning and feeding is a difficult and time-consuming process in livestock businesses. Performing these processes with 
mechanization ensures that they are completed in a short time with less labor. In addition, mechanization has beneficial aspects 
such as protecting the udder health of the animal and obtaining more hygienic milk. In this context, many types of research on 
mechanization and milking machines in animal husbandry have been made and continue to be done. In this study, data on the 
characteristics of mechanization level in dairy cattle farms in Elmalı district of Antalya province were determined by a face-to-face 
survey study. There are 1550 dairy cattle businesses registered by the Republic of Türkiye Ministry of Agriculture and Forestry in 
the region. A total of 57 businesses were identified and examined by randomly selecting businesses to characterize the region. 
According to the results of on-site observations and inspections, it has been determined that 46 portable (mobile), 7 fixed tube 
milking machines and 4 milking parlors (herringbone parlor) milking machines are used. It has been observed that portable milking 
machines are predominantly used because the businesses are small family businesses. The electric motor is used as the energy 
source used to operate the milking machines in dairy cattle farms. While the power of this motor used in portable types is 0.55 kW, 
it has been determined that those used in the milking parlors are 2.2 kW. It has been discussed that most of the businesses have 
mixer feeders and that the tractor brand in the region is mainly Fiat and New Holland. Average tractor power is 41.48 kW. It is 
thought that providing opportunities to improve the mechanization status of these enterprises, which can be classified as small 
scale, and to reach the current technological innovations, will benefit the country's agriculture. 
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Türkiye’de Biçerdöver Müteahhitliğinin Durumunun İncelenmesi: Marmara 
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ÖZET 

Ülkemizde, taneli ürünlerin hasat-harmanında en çok biçerdöverler kullamılmaktadır. Bunların çoğu kendiyürür makinalardır. B 
içerdöver sayısı 2021 verilerine göre, yaklaşık 19000 adettir. Bu biçerdöverlerin bir kısmı müteahhitlik yöntemiyle işletilmektedir. 
Müteahhitlik yöntemi çiftçilere çok önemli avantajlar sağlamakta ve hasat işlemini kolaylaştırmaktadır. Biçerdöver 
müteahhitliğinin durumunun belirlenmesi ürün hasadındaki kalitenin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bölgesi’ndeki 
bu çalışma ile Marmara Bölgesi’ndeki biçerdöver müteahhitliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Marmara Bölgesi’nde 100 adet 
biçerdöver müteahhidine toplam 39 sorudan oluşan bir anket uygulanmış ve analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre biçerdöver 
müteahhitliğinin yapıldığı iller, biçerdöverlerin markaları ve motor güçleri, hangi ürünlerin hasadında kullanıldığı, yıllık toplam 
kullanım alanı, biçerdöver alım yöntemleri, hasat ücretinin belirlenmesi, biçerdöverde bulunan elektronik sistemler ve biçerdöver 
müteahhitliğinin sorunları ile ilgili konularda bilgiler elde edilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Biçerdöver markaları içerisinde 
en fazla %32 ile New Holland, biçerdöver güç grupları içerisinde %61 ile en fazla 180-240 BG ve alan olarak ise, biçerdöverlerin 
yıllık 3000 dekarın üzerinde çalıştırıldığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biçerdöver, Tarım Makineleri, Müteahhitlik 

 
ABSTRACT 

In our country, combine harvesters are mostly used in the harvesting-threshing of grain products. Most of these are self-propelled 
machines. The number of combined harvesters is approximately 19000 units, according to 2021 data. Some of these combines are 
operated by the contracting method. The contracting method provides very important advantages to the farmers and facilitates the 
harvesting process. Determining the status of the combined contractor plays an important role in determining the quality of the 
crop harvest. This study in the Marmara Region, it was aimed to investigate harvester contracting in the Marmara Region. A 
questionnaire consisting of 39 questions was applied to 100 harvester contractors in the Marmara Region and analyzed. provinces 
where combine harvester contracting is done, brands and engine powers of combine harvesters, which crops are used in the harvest, 
the annual total area of use, harvester purchasing methods determination of the harvest fee, electronic systems in the combine, and 
problems of harvester contractors According to the results of the analysis, provinces where combine harvester contracting is done, 
brands and engine powers of combine harvesters, which crops are used in the harvest, annual total area of use, harvester purchasing 
methods determination of the harvest fee, electronic systems in the combine and problems of harvester contractors was obtained 
and evaluations were made. It has been determined that among the combine harvester brands, New Holland with a maximum of 
32%, with a maximum of 180-240 HP with 61% among the combine power groups, and in terms of area, combine harvesters are 
operated over 3000 decares per year. 

Keywords: Combine harvester, Agricultural Machinery, Contracting 

 

Sözlü Bildiri  

83

mailto:kutalmis.turhal@bilecik.edu.tr


TARMEK 2022 
34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi

07-09 Eylül 2022
Bilecik / TÜRKİYE

Geleneksel Sera İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Alan Araştırması: 
Antalya İli Örneği  

An Area Research On Occupational Health and Safety in Traditional Greenhouses: A Case 
Study for Antalya Province  

Ahmet ÇOŞGUN1*, Murad ÇANAKCI2 

1 Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Antalya, Türkiye 
2 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Antalya, Türkiye  
* Corresponding author (Sorumlu Yazar): A. Çoşgun,  e-mail (e-posta): acoskun@akdeniz.edu.tr , cosguna@gmail.com 

ÖZET 

Tarımsal üretimdeki işlemler, farklı teknolojik uygulamalara bağlı olarak insan işgücü, hayvan ve/veya makine yardımıyla 
gerçekleştirilmektedir. Sera yetiştiriciliği, bir yapı altında gerçekleşmesi, yoğun işgücü ve farklı mekanizasyon araçları kullanımı 
gerektirmesi nedeni ile tarımsal üretimde özel bir konuma sahiptir. Yoğun işgücü kullanımı, makine/sistemlerin çalışma özellikleri 
ve diğer faktörlerin de etkisiyle birlikte seralarda çalışanlar çeşitli iş kazaları ve meslek hastalıkları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Bu çalışmada, geleneksel sera yetiştiriciliği yapılan işletmelerdeki iş sağlığı güvenliği uygulamalarına yönelik bir alan araştırması 
yapılmıştır. Veriler, Antalya İli Merkezde bulunan, beş farklı ilçede faaliyet gösteren toplam 135 adet geleneksel sera işletmesi ile 
yürütülen bir anket çalışması ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, basit aritmetik işlemler, oransal işlemler ve istatistiki analizler 
yapılarak düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmış, değişkenler arasındaki olası ilişkiler 
Pearson ki-kare testi ile test edilmiştir. Uygulamalar ilçe, cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına göre değerlendirilmiş ve farklılıklara 
vurgu yapılmıştır. 

Araştırma bulguları incelendiğinde; geleneksel sera işletmelerinin pestisit kullanımı, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, 
ergonomi vb. olmak üzere farklı konularda iş kazaları ve meslek hastalıklarına açık birçok yönünün olduğu belirlenmiştir. Bu 
nedenle Türkiye’de sera yetiştiriciliğinin merkezi olan Antalya ilinde ilgili kuruluşlar tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği konularına 
yönelik eğitim, yayım ve akademik çalışmalar yapılmasının gerekli olduğu öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel sera, İş kazası, Demaografik Yapı, Pestisitler 

ABSTRACT 

Operations in agricultural production are carried out with the help of human labor, animals and/or machinery depending on 
different technological applications. Greenhouse cultivation has a special place in agricultural production because it takes place 
under a single structure, requires intensive labor and the use of different mechanization vehicles. Greenhouse workers are faced 
with various occupational accidents and diseases due to intensive use of labor force, working characteristics of machinery/systems 
and the effect of other factors. 

In this study, a field study was conducted on occupational health and safety practices in the traditional greenhouse cultivation 
enterprises. The data in the research were obtained by a quetionnaire study conducted with a total of 135 traditional greenhouse 
businesses operating in five different districts in the Center of Antalya Province. The data obtained in the study were arranged and 
interpreted by performing simple arithmetic operations, proportional operations and statistical analysis. The SPSS 16.0 program 
was used in the analysis of the data, and the possible relationships between the variables were tested with the Pearson Chi-square 
test. The practices were evaluated according to the district, gender, age and educational status and the differences were emphasized. 

When the research findings are examined; it has been determined that traditional greenhouse enterprises have many aspects that 
are open to occupational accidents and diseases in different subjects such as pesticide use, personal protective equipment (PPE) 
use, ergonomics. For this reason, it is foreseen that training, extension and academic studies on Occupational Health and Safety by 
relevant institutions in Antalya, which is the center of greenhouse cultivation in Turkey, are necessary. 

Keywords: Traditional greenhouse, Occupational accident, Demographic structure, Pesticides 
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Türkiye’de Dikey Tarım ve Gelecek Perspektifi 

Vertical Farming and Future Perspective in Türkiye 
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ÖZET 

Dünyada örtü altı üretimi 20. yüzyıl başlarında önem kazanmaya başlamıştır. Geleneksel tarımsal üretim alanlarının azalmasına 
karşılık tüketim ihtiyacının artmasıyla örtü altı bitkisel üretim sektörü giderek daha önemli hale gelmektedir. Artan gıda ihtiyacıyla 
birlikte kişi başına düşen bitkisel tüketiminin arttığı görülmektedir. Bu duruma bağlı olarak dünya üzerindeki rekabet de 
artmaktadır. Türkiye’de yeni kurulan işletmeler verimi artırmak ve maliyeti düşürmek için farklı sistemlere ve yörelere 
uyarlanabilir topraksız tarım uygulamalarına yönelmektedirler. Bu sistemler; %95’e varan su tasarrufu, azaltılan gübre 
kullanımının yanında pestisitten ari üretim yapılabilmesi, birim alandan alınan verimin artırılması gibi birçok olumlu yönüyle ön 
plana çıkmaktadır. Bu kontrollü ve yüksek teknolojili bitki fabrikalarında su döngüsü, enerji kullanımı, atık yönetimi, ürün 
planlaması üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada ülkemizdeki gıda arzı ve talep durumunun dikey tarımdaki karşılığı ve 
ekonomik durum ile ilgili analiz yapılmış ve ülkemizdeki dikey tarım tesislerine dair bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dikey tarım, Topraksız tarım, Katlı bitkisel üretim, Yoğun bitkisel üretim 

ABSTRACT 

Greenhouse production in the world began to gain importance at the beginning of the 20th century. With the decrease in traditional 
agricultural production areas, the increase in consumption needs. The greenhouse crop production sector is becoming increasingly 
important with the rise in consumption. It is seen that the per capita vegetable consumption increases resulting increased food 
need. Due to this situation, competition in the world is increasing. Newly established enterprises in Türkiye are turning to soilless 
agricultural practices that can be adapted to different systems and regions to increase efficiency and reduce costs. With the usage 
of these systems, it comes to the forefront with many positive aspects such as water saving up to 95%, reducing the use of fertilizers, 
pesticide-free production, and increasing the yield per unit area. Studies on water cycle, energy use, waste management, product 
planning should be done in these controlled and high-tech plant factories. In this study, an analysis of the food supply and demand 
situation in Türkiye about vertical farming and the economic situation will be made and information about vertical farming facilities 
in Türkiye has been given. 

Keywords: Vertical farming, Soilless agriculture, Multi-layered vegetable production, Extensive vegetable production 
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ÖZET 

Bitkilerin büyüme ve gelişmesi için su, karbondioksit, oksijen, besin maddeleri, sıcaklık ve ışık gibi çeşitli gereksinimleri 
bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar açıkta yetiştiricilikte doğal olarak sağlanmakta olup sera veya dikey tarım gibi sistemlerde doğayı 
taklit ederek bir kısmı veya tamamı yapay olarak sağlanmaktadır. Fotosentezde en yüksek verimi alabilmek için günlük aydınlık 
süresi, gün içinde toplanan foton akısı yoğunluğu gibi birtakım parametrelerin bilinmesi ve ideal şekilde sağlanması önem 
taşımaktadır. Bu ihtiyaçlar çeşitli kaynaklardan sağlanabilmektedir. Bitkilerin fotosentezde kullandığı ışığın spektrumu, şiddeti gibi 
özelliklerinin yanında gün içinde hangi süre ile ve bu süre içinde toplam ne kadar ışık aldığı da çok önemlidir. Bitkilerin türü ve 
çeşidi ile yetişme dönemine göre ihtiyaç duydukları ışık miktarı ve süresi değişkenlik gösterebilmektedir.  Bu çalışmada bazı 
bitkilerin günlük ışık integrali ve fotoperiyot ihtiyaçları üzerinde durularak bu ihtiyaçların sağlanması için kullanılan yapay ve ek 
aydınlatma armatürlerinden bazıları; güç, IP koruma sınıfı, ışık verimi, enerji verimi, yayılım açısı, PPF ve spectrum açısından 
incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Günlük ışık integrali, Fotoperiyot, Ek aydınlatma, Yapay aydınlatma 

 
ABSTRACT 

Plants have various needs such as water, carbon dioxide, oxygen, nutrients, temperature, and light for growth and development. 
These needs are provided naturally in outdoor farming but some or all of them are provided artificially by imitating nature in 
systems such as greenhouses or plant factories. To get the highest efficiency in photosynthesis, it is important to know and ideally 
provide some parameters such as daily light duration, photon flux density collected during the day. This demand can be met from 
various sources. In addition to the features such as the spectrum and intensity of the light used by plants in photosynthesis, the 
amount and duration of the light are crucial. The amount and duration of light they need varies depending on the species and variety 
of plants and the growth period. In this study, the daily light integral and photoperiod needs of some plants are emphasized and 
some of the artificial and additional lighting fixtures used to meet these needs were examined in terms of power, IP protection class, 
luminous efficiency, energy efficiency, dispersion angle, PPF and spectrum. 

Keywords: Daily light integral, Photoperiod, Supplementary lighting, Artificial lighting 
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ÖZET 

İnsanların doğaya yaptıkları aşırı müdahaleleri sonucu son birkaç yüzyılda üretilen sera gazlarının atmosferdeki yoğunluğu başta 
karbondioksit olmak üzere oldukça artmıştır. Artan CO2 ve diğer sera gazları nedeniyle tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde 
etkileyen küresel iklim değişiklikleri meydana gelmiştir. İklim değişikliğinin nedeni esas olarak fosil yakıtların yakılmasıyla üretilen 
enerjinin yüksek miktarda tüketimi ve taşımacılık sektörünün aşırı gelişmesidir. Eurostat 2021 verilerine göre sektör olarak sera 
gazlarının kaynakları; %75 oranında enerji üretimi, %10 tarım, %8 sanayi, %3 atık yönetimi ve %4 de diğer sektörlerdir. Tarım 
sektörünündeki sera gazlarının kaynakları ise hayvansal üretim, kimyasal gübre kullanımı, çeltik yetiştiriciliği ile toprak yönetimi 
ve işlemedir. Tarım sektöründeki sera gazları üretimi en fazla metan (CH4) olmak üzere bunu sırasıyla diazot monoksit (N2O) ve 
karbondioksit (CO2) gazları izlemektedir. Bu çalışmanın amacı toprak işleme sistemlerinin toprak karbondioksit emisyonu üzerine 
etkisini incelemektir. Bu amaçla önceki çalışmalardan materyal olarak yararlanılarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

Toprak işleme tarımsal üretimde bitkisel üretimin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu işlemlerde üretilen sera gazları fosil yakıt 
tüketen güç makinelerinin ürettiği gazlar ve topraktan salınan gazlardan (özellikle CO2) oluşmaktadır. Tarımsal mekanizasyon 
işlemleri içerisinde en fazla enerji tüketimi pulluk kullanımını da içeren tohum yatağı hazırlığı sürecidir. Doğal olarak enerji 
tüketiminin fazlalığı dolaylı da olsa sera gazları emisyonlarını da artırmaktadır. 

Tohum yatağı hazırlığı sırasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve bunların kullanım yoğunlukları toprak karbondioksit 
emisyonu üzerine oldukça etkilidir. Yapılan çalışmalara göre toprak işleme sistemlerinde, en fazla karbondioksit emisyonu, kulaklı 
pulluğu içeren alışılagelmiş toprak işleme sistemidir. Bunu sırasıyla pulluğu içermeyen ve bitkisel atıkların kısmen ya da tamamen 
tarla yüzeyinde bırakıldığı koruyucu toprak işleme sistemi ve toprak işlemesiz tarım sistemidir.  

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, toprak işleme ve tohum yatağı hazırlığında CO2 emisyonlarının azaltılması için toprağı daha az 
karıştırarak tohum yatağı hazırlığı yapan toprak işleme sistemleri (pulluğu içermeyen sistemler) kullanılmalıdır. Bu nedenle her yıl 
derin sürüm yapan kulaklı pulluk kullanımından kaçınmak ve çok gerekli ise derin sürüm yapan ekipmanlar birkaç yılda bir 
kullanılmalıdır. Böylece, toprak işlemenin küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerine etkisi olan CO2 enisyonu azaltılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sera gazları, Toprak işleme, Karbondioksit, Toprak işleme sistemleri 

 
ABSTRACT 

The concentration of greenhouse gases produced in the last few centuries as a result of human activity has increased considerably, 
especially carbon dioxide. Due to increasing greenhouse gases, global climate changes have occurred that adversely affect the life 
of all living things. The cause of climate change is mainly the high consumption of energy produced using fossil fuels and the 
excessive development of the transport sector. According to Eurostat 2021 data, the sources of greenhouse gases as an economic 
sector are; 75% energy production, 10% agriculture, 8% industry, 3% waste management and 4% other sectors. The distribution 
of the agricultural sector within itself is animal production, use of chemical fertilizers, paddy cultivation, and soil management and 
cultivation. The greenhouse gas production in the agricultural sector is mostly methane (CH4), followed by nitrous oxide (N2O) and 
carbon dioxide (CO2) gases, respectively. The aim of this study is to examine the effects of tillage systems on soil carbon dioxide 
emissions. For this purpose, evaluations were made by using previous research as material. 

Tillage is the first stage of plant production in agricultural production. The greenhouse gases produced in these processes consist 
of the gases produced by power machines consuming fossil fuels and the soil CO2 emission. Among the agricultural mechanization 
processes, the most energy consumption is the seedbed preparation process, which also includes the use of moldboard plows. 
Naturally, excess energy consumption indirectly increases greenhouse gas emissions. 
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The characteristics of the equipment used during the seed bed preparation and their usage intensities are very effective on the soil 
carbon dioxide emission. According to the studies, the most carbon dioxide emission in tillage systems is conventional tillage 
system, which includes the moldboard plow. This is followed by the conservation tillage system and the no-till system, which does 
not include the plow and the wastes are partially or completely left on the field surface.  

According to the research, in order to reduce CO2 emissions in tillage and seed bed preparation, soil tillage systems (systems that 
do not include plow) should be used, which makes seed bed preparation by mixing the soil less. For this reason, it is necessary to 
avoid the use of deep tillage every year, and if necessary, deep tillage equipment should be used every few years. Thus, the effect of 
tillage on global warming and climate change due to CO2 emissions can be reduced. 

Keywords: Greenhouse gasses, Tillage, Carbon dioxide, Tillage systems 
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ÖZET 

Özellikle mühendislik ile ilgili teknik donanım konularının eğitiminde, öğrenme sürecinde öğretilen kavramların birden çok duyu 
organına hitap etmesi daha kalıcı ve verimli bir öğrenme sağlamaktadır. Bununla birlikte, gerekli öğretim araçlarının ve ders 
materyallerinin ekonomik ve diğer çeşitli nedenlerden dolayı öğrenim ortamında bulundurulamamış olması gibi zorluklar söz 
konusu olabilmektedir. Tarım makineleri eğitimi alanında da bu tip zorluklar ile karşılaşılabilmektedir. Artırılmış gerçeklik 
teknolojisi bu sınırlılıkları giderme konusunda yardımcı olabilecek seçeneklerden birisi olarak değerlendirilebilir. Gerçekleştirilen 
ön literatür taramalarında, ülkemizde artırılmış gerçeklik teknolojisinin tarım makineleri ve teknolojileri eğitimi alanına 
uygulanması konusunda yapılan bilimsel nitelikli çalışmaların oldukça sınırlı sayıda kaldığı gözlenmektedir. Bu çalışmada tarım 
makineleri ve teknolojileri eğitimi alanında makine-ekipman içerikli derslerin anlatımına destek verebilecek örnek bir artırılmış 
gerçeklik uygulamasının geliştirilmesi ve geliştirilen uygulamanın öğrencilerin öğrenim algısına etkisinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada Tarım Teknolojileri alanında kullanılan Toprak İşleme Alet ve Makinelerinin Ayarları ve Kullanılması 
başlıklı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı basımı ders kitabı referans olarak ele alınmıştır. Kitap üzerinde anlatımı yapılan tarım makineleri 
tanıtımı konuları tasarlanan uygulamanın içeriği olarak belirlenmiştir. Çalışmada, uygulama geliştirmek için Unity platformu 
kullanılmıştır. Kitapta yer alan 7 adet tarım makinesi üzerinden üç boyutlu (3D) görselleştirme yapılmıştır. Tasarlanan uygulama, 
kitap üzerindeki tarım makinesi resminin cep telefonu kamerasına tanıtılması ile ekran üzerinde ilgili makinenin 3D model 
görselinin görünür hale getirilmesi sağlanmıştır. Geliştirilen uygulamanın ders ortamına ve öğrenci başarısına katkısının 
değerlendirilmesinde görüşme yöntemi kullanılmıştır. Uygulamanın verimliliğinin değerlendirilmesi amacı ile Akdeniz 
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğrencileri hedef kitle olarak belirlenmiştir. 
Uygulanan görüşme yöntemi çalışmalarının çıktıları değerlendirildiğinde tasarlanan yazılımın, öğrenciler üzerinde öğrenme 
verimliliği (%56), akılda kalıcılık (%58) ve ders konusuna ilgi çekme (%82) yönleriyle olumlu katkı sağladığı görüşleri ortaya 
konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, Tarım makineleri, Bilgisayar modelleme, Eğitim 

ABSTRACT 

Most especially in the education of engineering-related technical subjects, the concepts taught in the learning process appeal to 
more than one sensory organ, providing a more permanent and efficient learning. However, there may be difficulties such as not 
having the essential/physical teaching tools and course materials in the learning environment due to economic and various other 
reasons. Such difficulties can also be encountered in the field of agricultural engineering education. Augmented reality technology 
can be considered as one of the options that can help to overcome these limitations. In the preliminary literature reviews, it is 
observed that scientific studies on the application of augmented reality technology to the field of agricultural engineering and 
technology education in Turkey are quite limited. In this study, it is aimed to develop an exemplary augmented reality application 
that can support the teaching of machine-equipment courses in the field of agricultural engineering and technology education and 
to evaluate the effect of the developed application on the learning perception of the students. In the study, the textbook entitled 
"Settings and Use of Soil Tillage Tools and Machines used in the field of Agricultural Technologies" published by the Republic of 
Türkiye Ministry of National Education has been taken as a reference. Agricultural machinery topics, which are explained in the 
book, have been determined as the content of the designed application. In the study, Unity program was utilised to develop the 
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application. Three-dimensional (3D) visualization was made on 7 agricultural machines in the book. With the designed application, 
the picture of the agricultural machine on the book is introduced to the camera of the mobile phone, and the 3D modeling of the 
relevant machine is made visible on the screen. The interview method was used to evaluate the contribution of the developed 
application to the course environment and student success. In order to evaluate the efficiency of the application, the students of 
Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering were determined 
as the target audience. When the results of the applied interview method studies were evaluated, it was revealed that the designed 
software contributed positively to the students in terms of learning efficiency (56%), memorability (58%) and attracting attention 
to the course subject (82%). 

Keywords: Augmented reality, Agricultural machinery, Computer modeling, Education 
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Thermal Analysis (TGA/DTG) of Biofuel Pellets Produced from Quinoa (Chenopodium 
quinoa) and Amarant  (Amaranthus caudatus) Harvest Residues 
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ÖZET 

Bu çalışmada, kinoa (C3 bitkisi) ve amarant (C4 bitkisi) hasat artıklarından üretilen peletlerin yanma özellikleri, TGA 
(TermoGravimetrik Analiz) ve DTG (Diferansiyel TermoGravimetri) yöntemleriyle değerlendirilmiştir. TGA ve DTG malzemelere 
uygulanan termal analiz yöntemlerinden ikisidir. TGA, kontrollü bir ortamda ısıtılan numunedeki kütle değişiminin zamana veya 
sıcaklığa bağlı ölçümünü, DTG ise TGA’nın birinci türevi olup, birim zamanda numunede meydana gelen kütle kaybındaki değişimi 
verir. Peletleme işlemi, %25 nem içeriği ve 70 °C materyal sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Bağlayıcı madde olarak % 7.5 oranında 
melas kullanılmıştır. Peletler termal analiz cihazında; 10 °C min-1 tarama hızında ve N2 gazı ortamında 25 °C’den 1.000 °C’ye kadar 
ısıtılmıştır. Bu sıcaklık aralığında meydana gelen kütle kaybı ve kütle kayıp oranı eş zamanlı olarak kaydedilmiş ve termogramlar 
halinde ifade edilmiştir. Biyokütlede yanma olayı, biyokütlenin ısınması sonucu uçucu madde çıkışı, uçucu maddenin gaz fazında 
yanması ve karbonca zengin yarı-kokun yanması olmak üzere üç aşamada gerçekleşmektedir. Yanma aşamaları DTG eğrisinde pik 
şeklinde izlenmekte ve bu pik noktaları yanma aşamalarındaki kütle kayıplarını temsil etmektedir. Analiz sonuçlarına göre, C3 
bitkisinde suyun buharlaşma bölgesindeki en yüksek kütle kayıp oranı %2.12 ile 96.65 °C sıcaklıkta, C4 bitkisinde ise %2.34 ile 
101.7 °C’de gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, sonraki aşamada her iki pelette de kütle kayıp oranında azalma meydana gelmiştir. 
Analizin bu aşamasında peletlerin bünyesindeki su tamamen buharlaşmış ve kütle kaybı başlangıç kütlesine göre, kinoada %12.43 
ve amarantta ise %13.38 olarak gerçekleşmiştir. Uçucu madde çıkışının artışıyla kütle kayıp oranı tekrar artarak, kinoada 320 °C 
ve amarantta 315 °C sıcaklıklarda en yüksek kütle kayıp oranları sırasıyla %6.42 ve %4.96 olarak gerçekleşmiştir.  Kömürün ve 
biyokütlenin yanma kinetiğinde hız belirleyici aşama yarı kokun yanma aşamasıdır. Bu aşamada her iki pelet numunesinde de en 
düşük kütle kaybı (%0.89) meydana gelmiştir. Bununla birlikte yanmayla gerçekleşen toplam kütle kaybı, kinoa peletinde %72.70 
ve amarantta ise %74.78 olarak gerçekleşmiştir. TGA ve DTG sonuçları, kinoa ve amarant peletlerinin yanma aşamaları arasında 
önemli farklılıklar bulunmadığını ve genel olarak yanma davranışları birbirlerine yakın seyrettiğini göstermiştir. 
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ABSTRACT 

In this study, the combustion properties of pellets produced from quinoa (C3 plant) and amaranth (C4 plant) harvest residues were 
evaluated by TGA (ThermoGravimetric Analysis) and DTG (Differential ThermoGravimetry) methods. TGA and DTG are two of the 
thermal analysis methods applied to materials. TGA is the time or temperature-dependent measurement of the mass change in the 
sample heated in a controlled environment, while DTG is the first derivative of TGA and gives the change in the mass loss in the 
sample per unit of time. Pelletizing was carried out at 25% moisture content and at a material temperature of 70 °C. 7.5% molasses 
was used as the adhesive. The pellets were heated from 25 °C to 1000 °C in a thermal analyzer at a tracking rate of 10 °C min-1 and 
in N2 gas environment. The mass loss and mass loss rate occurring in this temperature range were recorded simultaneously and 
expressed in thermograms. Combustion in biomass takes place in three stages: volatile matter output as a result of heating of 
biomass, combustion of volatile matter in the gas phase, and combustion of carbon-rich semi-coke. Combustion stages are observed 
as a peak in the DTG curve and these peaks represent the mass losses in the combustion stages. According to the analysis results, 
the highest mass loss rate in the evaporation zone of water in the C3 plant was 2.12% at 96.65 °C, and in the C4 plant at 2.34% at 
101.7 °C. However, in the next step, the mass loss rate decreased in both pellets. At this stage of the analysis, the water in the pellets 
completely evaporated and the mass loss was 12.43% in quinoa and 13.38% in amaranth, according to the initial mass. With the 
increase of volatile matter output, the mass loss rate increased again, and the highest mass loss rates were realized as 6.42% and 
4.96%, respectively, at 320 °C for quinoa and 315 °C for amaranth. The rate-determining stage in the combustion kinetics of coal 
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and biomass is the semi-coke combustion stage. At this stage, the lowest mass loss (0.89%) occurred in both pellet samples. With 
this, the total mass loss was 72.70% in quinoa and 74.78% in amaranth. TGA and DTG results showed that there were no significant 
differences between the combustion stages of quinoa and amaranth pellets, and their combustion behaviors were generally close 
to each other. 
Keywords: Pellet, Biofuel, Agricultural residues, ThermoGravimetric Analysis, Differential ThermoGravimetry 
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ÖZET 

Meyvelerde optimum hasat tarihinin belirlenmesi, meyve üreticilerinin güvenini artırarak tüketici tercihlerini etkileyebilir ve 
nihayetinde kullanımını teşvik edebilir. Ülkemizde Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen uzun elma (Malus communis) çeşidi, 
kendine özgü şekli, aroması, endemik özelliği ve lezzetli tadıyla pazarlarda talep görmektedir. Uzun elma, yavaş olgunlaşan bir 
meyve çeşidi olup, bölgedeki hasat zamanı, genel olarak kırağının yere düştüğü Ekim ayıdır. Ağaçlarının habitüsü genellikle dar 
taçlıdır ve kavak ağaçlarını andırır. Meyveleri kırmızı-beyaz yanaklı ve silindirik bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada, meyve gelişimi 
boyunca meydana gelen ve optimum hasat zamanının belirlenmesinde kullanılan fiziksel ve kimyasal değişikliklerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, çiçeklenme sonrası meyveler fındık iriliğine ulaştıklarında, iki haftada bir ve üç tekerrürlü olarak 
meyve örnekleri toplanmıştır. İlk meyve örnekleri Mayıs ayının son haftasında ve son örnekler Ekim ayının ortasında alınmıştır. 
Meyve hasat zamanı, fiziksel, mekanik, kimyasal, fizikokimyasal, pomolojik ve duyusal özellikler dahil olmak üzere farklı kalite 
özelliklerine bağlı olarak değerlendirilmiştir. Buna göre, meyve ağırlığı, meyve iriliği, meyve küresellik değeri, renk, suda çözünür 
katı madde içeriği (SÇKM), pH, sertlik, elastikiyet, fenolik içerik (gallik asit ve kateşin) ve organik asit (sitrik asit ve askorbik asit) 
içerikleri belirlenmiştir. Olgunlaşma periyodu boyunca meyve ağırlığı, meyve iriliği, küresellik ve SÇKM kademeli olarak artmıştır. 
Meyve gelişimine bağlı olarak L*, a* ve b* değerlerindeki değişimler görsel renk ile uyumlu bulunmuştur. Ayrıca h* değerleri de bu 
sonuçları desteklemiştir. Organik ve fenolik içerikler ile hasat tarihleri arasında negatif bir ilişki görülmüştür. Sonuçlar birlikte 
değerlendirildiğinde, Kağızman uzun elması için en uygun hasat tarihinin tam çiçeklenmeden yaklaşık 18 hafta sonra olduğu 
söylenebilir. 
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ABSTRACT 

Determination of the optimum harvest date in fruit harvest may build up the confidence of fruit producers and affect consumer 
preferences, and eventually encourage its use. The long apple (Malus communis) cultivar grown only in the Kağızman district of 
Kars in Turkey, is in increasing demand in the markets thanks to its unique shape, aroma, and its endemic and delicious taste. The 
long apple is a fruit variety that matures slowly, and the harvest time is October, when the frost falls on the ground. The habitus of 
its trees are generally narrow crown and resemble poplar trees. The fruits are a red-white cheeked and have a cylindrical structure. 
This study aims to determine the physical and chemical changes occurring throughout the development of the fruit, which indicates 
its optimum harvest time. In this context, fruit samples were collected once every two weeks and in three replications, when the 
fruits reached the size of hazelnut after flowering. The first fruit samples were taken from the last week of May and continued until 
mid-October. The fruit harvest time was evaluated depending on different quality properties including physical, mechanical, 
chemical, physicochemical, pomological, and sensory properties. According to this, fruit weight, fruit size, sphericity, color, soluble 
solids content, pH, firmness, elasticity, phenolic content (gallic acid and catechin), and organic acids (citric acid and ascorbic acid) 
were analyzed. Throughout the ripening period, fruit weight, fruit size, sphericity, and SSC gradually increased. Changes in L*, a*, 
and b* values depending on fruit development were compatible with visual color. In addition, the hue angle (h*) values supported 
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these results. There was a negative correlation between organic and phenolic contents and harvest dates. When the result is 
evaluated together, the optimum harvest time of Kağızman long apple was approximately 18 weeks after the full bloom. 

Keywords: Optimum harvest time, Growth period, Quality properties, Kağızman long apple 
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ÖZET 

Tarımsal üretimde, özellikle de süt çiftliklerinde kaliteli ve yüksek verime ulaşmak tarımsal mekanizasyonun yaygınlaşmasıyla 
ilişkilidir. Mekanizasyona bağlı olarak enerji tüketimi de artış göstermektedir. Günümüzde enerji maliyetinin yükselmesi, 
çiftçilerimizin gelirlerinin önemli bir bölümünü elektrik giderine ayırmasına sebep olmaktadır. Enerji maliyetini en aza indirmek 
tarımsal işletmelerin kâr payının artırılmasında önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle tarım işletmeleri enerji tüketimini 
karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma yoluna gitmektedirler.  

Tarım sektöründe yenilenebilir enerjinin kullanımının, özellikle de güneş enerjisinin ekonomik olabilmesi bölgesel iklim 
koşullarına bağlıdır. Güneş enerjisi sistemleri için yıllık ortalama güneşlenme süresi ve coğrafi konumu bakımından en ideal 
ülkelerden biri Türkiye’dir. Türkiye ortalama 1500 kWh.m-2 yıllık toplam güneş ışınım şiddetine ve günde 7 saatten fazla 
güneşlenme süresine sahiptir. 

Bu araştırmada, Antalya ili, Elmalı ilçesinde yer alan 127 büyükbaş hayvana sahip bir süt çiftliğinin enerji ihtiyacının karşılanması 
amacıyla şebekeye bağlı çatı tipi bir fotovoltaik sistemin teknik ve ekonomik analizi yapılmıştır. Çalışmada, işletmenin elektrik 
üretim ve tüketimine yönelik maliyet analizi yapılmış, geri ödeme süresi, CO2 salınımı gibi veriler hesaplanmıştır. Elde edilen 
verilere göre sistem teknik ve finansal bakımdan incelenmiş, çiftlik için güneş enerjisinin uygulanabilirliği ve işletmeye getirisi 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Süt çiftliği, Güneş enerjisi, PV sistem analizi 

 
ABSTRACT 

Achieving high quality and high productivity in agricultural production, especially in dairy farms, is related to the widespread use 
of agricultural mechanization. Energy consumption is also increasing due to mechanization. Today, the increase in the cost of energy 
causes our farmers to allocate a significant part of their income to electricity expenses. Minimizing the energy cost makes a 
significant contribution to increasing the profit share of agricultural enterprises. For this reason, agricultural enterprises prefer to 
use renewable energy sources to supply their energy consumption. 

The economic use of renewable energy in the agricultural sector, especially solar energy, depends on regional climatic conditions. 
Turkey is one of the most ideal countries for solar energy systems in terms of annual average sunshine duration and geographical 
location. Turkey has an average annual solar radiation intensity of 1500 kWh.m-2 and a sunshine duration of more than 7 hours a 
day. 

In this research, a tecno-ecomonical analysis of a grid-connected rooftop photovoltaic system was carried out in order to supply the 
energy needs of a dairy farm with 127 cattle in Elmalı district of Antalya province. In the study, cost analysis was made for the 
electricity production and consumption of the enterprise, and data such as, payback period and CO2 emission were calculated. 
According to the data obtained, the system was examined technically and financially, the applicability of solar energy for the farm 
and its return to the business were evaluated. 

Keywords: Dairy farm, Solar energy, PV system analysis 
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Trüf Mantarı (Tuber sp.) ve Yetiştiriciliğine Genel Bir Bakış 
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ÖZET 

İnsanlar tarafından çok eskiden beri bilinen trüf mantarı, dünyada “kara elmas” ve bazı bilim insanları tarafından ise “yeraltındaki 
gizli hazine” olarak tanımlanmıştır. Trüf mantarı, kokusu, tadı ve eşsiz aromasıyla bilinir ve sofralarda ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 
Genel olarak, İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye gibi ülkelerin girdiği Akdeniz iklim kuşağında doğal olarak yetişmekte ve kültüre 
alınmaktadır. Türkiye’de 2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştiriciliğine hibe desteği verilen trüf, ticari anlamda 
ülkeler arasında fark yaratan bir meyve çeşididir. Bu çalışmada, önemli bir ekonomik getiriye sahip olan trüf mantarının, yetişme 
özellikleri, yetiştirme modelleri, toprak yapısı ve koşulları, dikimi, bakımı, hasadı, ekonomik değeri, engeller ve çözüm önerileri gibi 
hususlar derlenmiştir. Dünyada çok sayıda trüf türü bulunmasına rağmen, bunlardan sadece 13’ü ticari olarak 
değerlendirilmektedir.  En popüler trüf türleri; kışlık siyah trüf (Tuber melanosporum Vittad.), beyaz trüf (Tuber magnatum Pico) ve 
yaz trüf (Tuber aestivum)’dür. Trüf, rakımı 1850 metreden ve arazi eğimi %15’ten küçük, daha çok taşlı ve bazik/alkali (pH’sı 7.5 – 
8.5 aralığında), nispeten kireçli topraklarda, 10-40 cm dikim derinliğinde iyi bir gelişim göstermektedir. Ayrıca, üretim için yağış 
aralığının 480-1500 mm ve sıcaklık aralığının ise +43 ila -25 arasında olması tavsiye edilmektedir. Bakımında organik gübreler ve 
tercihen tarımsal atıklar kullanılmaktadır. İlk hasat, dikiminden 4 veya 5 yıl sonra gerçekleştirilir. Hasat işlemi için aramalarda, 
trüfün salgıladığı karakteristik kokuya duyarlı eğitimli köpekler kullanılmaktadır. Olgunlaşan trüf, toprağın da özelliğine bağlı 
olarak yüzey katmanında çatlaklar oluşturmaktadır. Bu üst toprağı kazımak koşuluyla hasat işlemi gerçekleştirilir. Hasat işleminde 
el aletleri kullanılmaktadır. Trüf mantarının piyasa değerini düşürmemek için erken hasattan kaçınılmalıdır. Dünyada yaklaşık 4 
milyar dolar ticari hacmi olan trüfün birim fiyatı kalitesine bağlı olarak 100 – 1500 Euro arasında değişmektedir. Türkiye’de 10 yıl 
öncesine kadar çok bilinmeyen trüf mantarının, 2018 yılı üretimi 2 ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimindeki önemli sorunlardan 
bir kaçı; trüf ile ağaç arasındaki simbiyotik birliğin bilinmemesi, bilinçsiz toplayıcılık ve bu nedenle sürdürülebilirliğinin olmaması, 
denetimsizlik ve olgunlaşmadan hasattır. Bu sorunlar için bilimsel çalışmalar yapılması, toplayıcılara verilen eğitimlerin artırılması 
ve doğal trüf alanlarının koruma altına alınması gerekmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Trüf mantarı, Trüf yetiştiriciliği, Trüfün özellikleri, Yetiştirme modelleri, Ekonomik değer 

 
ABSTRACT 

Known by people for a long time, the truffle has been described as a "black diamond" in the world and as a "hidden treasure in the 
underground" by some scientists. Truffle is known for its smell, taste, and unique aroma and has a privileged place on the tables. In 
general, it grows naturally in the Mediterranean climate zone, where countries such as Spain, France, Italy, and Turkey are located, 
and is cultivated. Truffle, which started being given grant support for its cultivation by the Ministry of Agriculture and Forestry in 
Turkey in 2014, is a fruit variety that makes a difference between countries in the commercial sense. In this study, issues such as 
growth characteristics, cultivation models, soil structure and conditions, planting, maintenance, harvesting, economic value, 
obstacles, and solution suggestions for truffle mushroom, which has an important economic return, were compiled. Although there 
are many truffle species in the world, only 13 of them are commercially evaluated. The most popular truffle types are; winter black 
truffle (Tuber melanosporum Vittad.), white truffle (Tuber magnatum Pico) and summer truffle (Tuber aestivum). Truffle shows good 
growth in stony and basic/alkaline (pH in the range of 7.5 – 8.5), relatively calcareous soils, at a planting depth of 10-40 cm, with 
an altitude of fewer than 1850 meters and a land slope of less than 15%. In addition, it is recommended that the precipitation range 
be between 480-1500 mm and the temperature range between +43 and -25 for production. Organic fertilizers and preferably 
agricultural wastes are used in its maintenance. The first harvest is carried out 4 or 5 years after planting. Trained dogs, sensitive 
to the characteristic odor of the truffle, are used in searches for the harvesting process. The ripening truffle forms cracks in the 
surface layer depending on the characteristics of the soil. Harvesting is carried out on the condition that this topsoil is scraped. Hand 
tools are used in the harvesting process. Early harvest should be avoided in order not to reduce the market value of truffles. The 
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unit price of a truffle, which has a commercial volume of approximately 4 billion dollars in the world, varies between 100 – 1500 
Euros depending on its quality. The production of truffle mushroom, which was not known much in Turkey until 10 years ago, was 
2 tons in 2018. Some of the important problems in its production; Not knowing the symbiotic union between the truffle and the 
tree, unconscious harvest and therefore lack of sustainability, and uncontrolled and immature crop harvest, were. Therefore, it is 
necessary to carry out scientific studies on these problems, increase the training given to pickers, and protect natural truffle areas. 

Keywords: Truffle, Truffle cultivation, Truffle characteristics, Cultivation models, Economic value 
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ÖZET 

Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) Dünya’da çoğunlukla suptropik iklim kuşaklarında yetiştiriciliği yapılan ve kendine özgü tadı 
ve yapısı, antioksidan ve fenolik bileşikler bakımından zengin olması nedeniyle son yıllarda ilgi odağı olan bir meyve türüdür. 
Meyveler hasattan tüketiciye ulaşına kadar süreçte toplama, taşıma, temizleme, sınıflandırma, depolama, işleme ve paketleme gibi 
pek çok işlemden geçmektedir. Bu işlemlerde kullanılan sistemlerin tasarım ve imalatı için standartların ve tasarım kriterlerinin 
doğru oluşturulması çok önemlidir. Bu nedenle, kurutulmuş tarımsal ürünlerde de kurutma işleminden sonra meyvenin fiziksel ve 
mekanik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, kurutulmuş Trabzon Hurması meyvesinin bazı fiziksel (boyut, 
kütle, hacim, geometrik ortalama çap, küresellik, yığın hacim yoğunluğu, gerçek yoğunluk, projeksiyon alanı) ve mekanik (statik 
sürtünme katsayısı ve kuvvet altındaki davranışları) özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan örneklerin 
ortalama nem içeriği %19 olarak ölçülmüştür. Kurutulmuş Trabzon Hurması meyvesinin ortalama uzunluk, genişlik, kalınlık, kütle, 
hacim, geometrik ortalama çap ve küresellik değerleri ise sırasıyla 57.76 mm, 41.59 mm, 32.72 mm, 48.11 g, 38.47 cm3, 42.75 mm 
ve 0.74 olarak ölçülmüştür. Meyvelerin yığın hacim ağırlığı ve gerçek yoğunluk değerleri sırasıyla 0.48 g/cm3 ve 1.24 g/cm3 olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca meyvelerin genişlik ve kalınlık eksenlerine göre belirlenen projeksiyon alanları sırasıyla 2018.87 ve 1714.23 
mm2 bulunmuştur. Meyvelerin statik sürtünme katsayıları en düşük paslanmaz çelik, en yüksek karton yüzeyler üzerinde 
belirlenmiştir. Sıkıştırma denemelerinde farklı deformasyon yüzdelerinde (%10-60) elde edilen en büyük kuvvet, deformasyon ve 
deformasyon enerjisi değerleri sırasıyla 7.18-288.89 N, 3.19-22.39 mm ve 0.011-3.234 J arasında değişiklik göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurutulmuş Trabzon Hurması, Fiziksel Özellikler, Mekanik Özellikler 

 
ABSTRACT 

Persimmon (Diospyros kaki L.) is a type of fruit that is grown mostly in subtropical climates in the world and has attracted attention 
in recent years due to its unique taste and structure, rich in antioxidants and phenolic compounds. It is very important to establish 
the standards and design criteria correctly for the production of systems used in many processes such as harvest, transportation, 
cleaning, classification, storage, processing and packaging from orchard to table. For this reason, it is necessary to determine the 
physical and mechanical properties of the fruit after the drying process in dried agricultural products, as well. In this study, it was 
aimed to determine some physical (size, mass, volume, geometric mean diameter, sphericity, bulk density, true density, projected 
area) and mechanical (static friction coefficient and behavior under force) properties of dried persimmon fruit. The average 
moisture content of the samples used in the study was measured as 19%. The average length, width, thickness, mass, volume, 
geometric mean diameter, and sphericity of the dried persimmon fruit were measured as 57.76 mm, 41.59 mm, 32.72 mm, 48.11 g, 
38.47 cm3, 42.75 mm and 0.74, respectively. Bulk density and true density values of fruits were determined as 0.48 g/cm3 and 1.24 
g/cm3, respectively. In addition, the projected areas determined according to the width and thickness axes of the fruits were found 
to be 2018.87 and 1714.23 mm2, respectively. Static friction coefficients of fruits were determined on the stainless steel lowest and 
cardboard surfaces highest. The maximum force, deformation and deformation energy obtained at different deformation 
percentages (10-60%) in compression trials varied between 7.18-288.89 N, 3.19-22.39 mm and 0.011-3.234 J, respectively. 

Keywords: Dried Persimmon Fruit, Physical Properties, Mechanical Properties 
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ÖZET 

Üniversiteler ve araştırma enstitülerinde bitki verimini belirlemek için denemeler kurulmaktadır. Kurulan denemelerde ekimin 
düzgün yapılması, bitkinin rekabeti ve denemenin hata oranının az olmasında etkili olmaktadır. Enstitülerde genellikle parsel 
denemeleri büyük parsellerde yapılmakta ve bu parsellere uygun deneme mibzerleri kullanılmaktadır. Üniversitelerde ise 
genellikle tesadüf blokları tercih edilmekte ve bu denemelerin parselleri küçük olmaktadır. Küçük parsellere uygun deneme 
mibzerlerini sayısı büyük parsel deneme mibzerlere göre çok azdır. Gerek finansal gerekse denemeye uygun ekim mibzerinin 
bulunamaması denemelerde ekimin elle yapılmasına neden olmaktadır. Bu da denemenin hata payının artmasına ve ekim 
zamanının uzamasına sebeptir. Bu çalışma ile deneme yapılacak alanda sıraya ekilecek bitkinin her sıra arası eşit ve sıra üzeri 
rastgele olmak üzeri elle itilen, kolay kullanımlı bir ekim deneme mibzeri ekici düzeni ve dişli sistemi tasarlanmıştır. Tasarımda 
Solidworks programından yararlanılmış olup, ekici ve dişli parçalarının tamamı 3D printer ile üretilmiştir. Malzeme olarak PLA 
plastik flament kullanılmıştır. Tekerlekten gelen hareketi ekiciye iletmede çelik mil kullanılmıştır. Bu çalışmada, 3m, 5m ve 7m 
parsel uzunluklarında 4 sıralı sıravari ekim yapabilen elle itilen ekim makinesinin ekici ve dişli sistemi tasarlanıp üretimi 
yapılmıştır. Ekim makinasının tekerlek çevresi 1 m olarak belirlenmiştir. Tasarım sonunda parsel uzunluğu 7 m için tekerleğin 7 
tam turunda ekiciden 1 tam tur atması istenmiş ve bu durum gerçekleşmiştir. Diğer 3 m ve 5 m uzunluğundaki parseler için ekim 
makinasına kayış-kasnak sistemi takılacaktır. Böylece uzunluk boyunca ekici bir tur atacaktır. Parsel mibzeri sadece denemelerde 
değil, aynı zamanda hobi aamaçlı küçük alanlarda da kullanılabilir. Makinenin düzgün çalışması uygun ve iyi işlenmiş alanlarda 
mümkün olacaktır. 
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ABSTRACT 

Trials are set up at universities and research institutes to determine plant yield. To be done proper sowing is effective in the 
competition of the plant and the low error rate of the trial. In institutes, parcel trials are usually carried out on large parcels and 
trial seeders suitable for these plots are used. In universities, random blocks are generally preferred and the parcels of these trials 
are small. The number of trial drills suitable for small plots is very few compared to large plots of trial seeders. The inability to find 
a seed drill suitable for both financial and testing causes manual seeding in trials. This causes the error margin of the experiment to 
increase and the sowing time to prolong. With this study, an easy-to-use sowing trial seeder, sower arrangement and gear system, 
which is pushed by hand on each row of the plant to be sowed in the field to be tested, is designed equally and randomly on the row. 
Solidworks program was used in the design, and all sower and gear parts were produced with a 3D printer. PLA plastic filament 
was used as the material. A steel shaft was used to transmit the movement from the wheel to the sower. In this study, the planter 
and gear system of the hand-push sowing machine, which can sow in rows with 4 rows in 3m, 5m and 7m plot lengths, was designed 
and produced. The wheel circumference of the seed drill was determined as 1 m. At the end of the design, the planter was asked to 
make 1 full turn in 7 full turns of the wheel for a plot length of 7 m, and this situation was realized. For the other 3 m and 5 m long 
parcels, a belt-pulley system will be attached to the seed drill. So along the length the planter will make one round. The parcel seeder 
can be used not only in trials, but also in small fields for hobby purposes. Smooth operation of the machine will be possible in 
suitable and well-treated areas. 

Keywords: Sower, Sower Machine, Gear System, Trial 
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ÖZET 

Son yüzyıl içerisinde gelişen teknoloji kavramı kapsamında, “akıllı teknolojiler” ya da “akıllı vizyon” tanımları ön plana çıkmaktadır. 
Özellikle, teknolojilerin her geçen gün geliştiği dünyamızda bu tanımlar çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmekte ve gelişmeye 
devam etmektedir. Bu tip vizyon ya da teknolojiler, tarım alanında da hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir. Özellikle hızlı, 
ekonomik, daha az alanda daha fazla miktarda ürünler üretmek, insanların tükettikleri gıdalardaki kalitelerinin artışı ve robot 
sistemlerin kullanılması bu teknolojilerin tarımsal alanda kullanımını arttırmaktadır. Nesnelerin İnterneti (IoT- İnternet of Things), 
fiziksel nesnelerin birbirleri ile etkileşimi ve daha kapsamlı sistemler ile bağlı oldukları iletişim ağı olarak tanımlanmaktadır. 
Tarımsal açıdan bakıldığında, tüm zirai faktörlerin (iklim, mekanizasyon, toprak vb.) aslında birbirleri ile sürekli bir etkileşim hali 
olmasından dolayı, bu tarz yeni teknolojilerin tarıma entegrasyonu çok hızlı bir şekilde olabilmektedir. IoT sistemleri yardımı ile 
kullanılan cihazların boyutları küçülmekte, daha kapasiteli veriler alınabilmekte ve bu verileri hızlı bir şekilde eşlenebilmektedir. 
Ayrıca internet ortamı kullanılarak, üretici ya da tüketiciler ile anlık olarak analizleri yapılmış veriler paylaşılmaktadır. Yabancı ot 
analizleri, termal kameralar ile bitkilerin su ihtiyaçlarının belirlenmesi, spektral analizler ile bitkilerdeki azot ve su miktarlarının 
belirlenmesi gibi birçok faktör büyük çaplı veri gerektiren uygulamalar olmakla birlikte, gerçek zamanlı analizlerin yapılabilmesi 
maliyetli ve zaman alıcıdır. Bu kapsamda kullanılan IoT cihaz ya da sistemlerin kullanılması önem arz etmektedir. Özellikle büyük 
çaplı verilerin toplanıp bilgiye dönüştürülmesi ve bu bilgilerin doğru miktarda ve kaliteli bir şekilde değerlendirilerek karar 
verilebilmesi artık IoT sistemleri tarafından gerçekleştirlmektedir. IoT sistemlerinin geliştirilerek; sınırlı alanlarda yüksek miktarda 
tarımsal ürünün daha az maliyete, daha az insan gücü kullanarak, daha hızlı ve kalitede üretilmesi bu teknolojilerin esas amaçlarını 
oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi Tarım, Dijital Tarım, IoT 

 
ABSTRACT 

Within the scope of the technology concept that has developed in the last century, the definitions of "smart technologies" or 
"intelligent vision" come to the fore. Especially in our world, where technologies are developing day by day, these definitions quickly 
enter our lives and continue to develop. This type of vision or technology is also developing rapidly in agriculture. Especially fast, 
economical, producing more products in less area, the increase in the quality of the food consumed by people and the use of robot 
systems increase the use of these technologies in the agricultural field. The Internet of Things (IoT) is defined as the communication 
network in which physical objects interact and are connected by more comprehensive systems. From an agricultural point of view, 
integrating such new technologies into agriculture can happen very quickly since all agricultural factors (climate, mechanization, 
soil, etc.) are in a state of continuous interaction. With the help of IoT systems, the size of the devices used becomes smaller, more 
capacity data can be obtained and this data can be mapped quickly. In addition, instantaneously analyzed data are shared with 
producers or consumers using the internet environment. Although many factors such as weed analysis, determination of plants' 
water needs with thermal cameras, spectral analysis, and determination of nitrogen and water amounts in plants are applications 
that require large-scale data, real-time analysis is costly and time-consuming. It is essential to use IoT devices or systems used in 
this context. Especially collecting and transforming large-scale data into information and making decisions by evaluating this 
information in the right amount and quality are now carried out by IoT systems. By developing IoT systems, The main purpose of 
these technologies is to produce a high amount of agricultural products in limited areas at less cost, using less workforce, faster and 
with higher quality. 

Keywords: Innovative Agriculture, Digital Agriculture, IoT 
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Tarım 5.0: Tarımda Yeni Bir Dijitalleşme Düzeyi 

Agriculture 5.0: A New Level of Digitalization in Agriculture 
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ÖZET 

Teknoloji her alanda olduğu gibi tarım alanında da kendine yer edinmiş olup, gün geçtikçe gelişmeye ve değişmeye devam 
etmektedir. Gelişen bu teknoloji dördüncü sanayi devrimini oluşturmaya başlamış ve bu devrim Endüstri 4.0 olarak 
adlandırılmıştır. Endüstri 4.0 ile daha çok ön plana çıkan dört önemli teknoloji; kablosuz sensör ağı, büyük veri, nesnelerin interneti 
ve bulut bilişim Tarım 4.0’da da kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojiler ile tarımsal üretimde kullanılan bütün makineler 
sensörlerle entegre edilmekte ve IoT (Nesnelerin İnterneti) ile de makinelerin birbirleri ile iletişim halinde olmaları sağlanmaktadır. 
Bu kapsamda ile akıllı araçlarla veri toplanmakta ve veriler analiz edilebilmektedir. Tarım 5.0; tarım 4.0’da kullanılan tüm araç-
gereçler ve algoritmaların topladığı verileri insanların yerine robotik cihazların değerlendirmeye aldığı ve karar verdiği bir dönem 
olarak tanımlanabilmektedir. Tarım 5.0, hassas tarımın daha ileri bir düzeyi olarak da adlandırılabilmektedir. Hassas tarım 
içerisinde yer alan birçok parametrenin dijital verileri göze alındığında, geniş kapsamlı bir veri havuzu olabilmektedir. Bu 
doğrultuda nesnelerin interneti (IoT) adı verilen oluşum; tarımsal alanda kullandığımız robot sistemlerin makine öğrenmesini 
kullanarak kararlar aldığı ve son kullanıcıya doğru analizler altında son verileri göndermesi ya da depolanması olarak göze 
çarpmaktadır. Makine Öğrenmesinin (Machine Learning) kullanımı Tarım 4.0’ da hayati bir önem taşırken aynı zamanda tarım 5.0 
içinde de yer almaktadır. Bu uygulamaların tarımsal üretimde mahsul verimini artırması, girdi maliyetlerini düşürmesi, hava 
olaylarını önceden tahmin ederek ürünlerde oluşacak kayıp ve riskleri en az seviyeye indirgemesi gibi önemli avantajları 
bulunmaktadır. Tarım 5.0 içerisinde yer alan diğer bir önemli konu çiftçilerin, tüketicilerin ve tedarikçilerin birbirleri ile maksimum 
noktada gerçek zamanlı etkileşim halinde olmasıdır. Böylece ürünler tarladan sofraya kadar güvenli bir şekilde ve şeffaflıkla 
izlenebilmekte olup, daha sağlıklı ve kaliteli ürünler elde edilebilmesi ve tüketilebilmesi sağlanabilmektedir. Tarım 5.0 yukarıda 
bahsedilen özelliklerin yanında halen gelişme aşamasında olan ve sürdürülebilir hale gelecek olan bir yol olarak 
nitelendirilebilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Tarım 5.0, Dijital tarım, IoT 

 
ABSTRACT 

Technology has taken its place in agriculture and every field, and it continues to develop and change day by day. This developing 
technology has started to form the fourth industrial revolution and this revolution is called Industry 4.0. Four critical technologies 
that came to the fore with Industry 4.0; wireless sensor network, big data, internet of things and cloud computing started to be used 
in Agriculture 4.0. All machines used in agricultural production are integrated with sensors with these technologies. It is ensured 
that the machines communicate with each other with IoT (Internet of Things). In this context, data is collected and analyzed with 
smart tools. Agriculture 5.0 is a period in which robotic devices evaluate and decide on the data collected by all the tools and 
algorithms used in agriculture 4.0 instead of humans. Agriculture 5.0 can also be called a more advanced level of precision 
agriculture. Considering the digital data of many parameters in precision agriculture, it can be a vast data pool. In this direction, the 
formation called the Internet of Things (IoT); stands out as the robot systems we use in the agricultural field make decisions using 
machine learning and send or store the last data under the proper analysis to the end-user. While the use of Machine Learning is 
vital in Agriculture 4.0, it is also included in agriculture 5.0. These applications have essential advantages such as increasing crop 
yield in agricultural production, reducing input costs and minimizing the losses and risks in the products by predicting the weather 
events. Another critical issue in Agriculture 5.0 is that farmers, consumers and suppliers interact in real-time at the maximum point. 
Thus, products can be monitored safely and transparently from field to table, and it is ensured that healthier and higher quality 
products can be obtained and consumed. Agriculture 5.0, in addition to the features mentioned above, can be described as a way 
that is still under development and will become sustainable. 

Keywords: Agriculture 5.0, Digital agriculture, IoT 
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Tractor Tiller Manufacturing* 
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ÖZET 

Tarım ülkemizde ulusal düzeydeki gelirlerimizden biri olup, üretiminin etkinliği pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörler arazilerin 
parçalılığı ve bunlara uyumlu alet ve makinaların kullanımı olarak gösterilebilir. Tarım alet ve makinaları tarımsal üretimde birim 
alanda verim artışı sağladığı gibi daha kaliteli ürün elde etme bakımında da önem taşımaktadır. Tarım makinaları olması gerektiği 
gibi kullanılmadığında tarım işletmelerine oldukça yüksek düzeyde enerji girdisi yaratmaktadırlar. Bu enerji girdileri işletmede 
makinaların malzeme temini ve imalatı sırasında da önemli bir pay oluşturmaktadır. Bu amaçla özellikle ülkemizde başta bağ-bahçe 
ve küçük parçalı tarım alanlarında yaygın olarak toprak işleme gibi kültürel uygulamalarda kullanılmakta olan tek akslı çapa 
traktörünün imalatı sırasındaki malzeme kullanımı, zaman ve enerji gereksinimi ele alınmıştır. Söz konusu makinanın imalatında 
özellikle demir boru profil gibi özellikteki malzemelerin kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, ele alınmış olan tek akslı çapa traktörünün 
her bir elemanın yapımında CNC boru büküm makinesi, abkant büküm makinesi, puntolama makinesi vb. tezgâhlarda işleme 
yapılmıştır. Örneğin aşağı tutamak isimli elemanın yapımında 25 saniye süre ile CNC boru büküm tezgâhı kullanılırken, tekerlek ayar 
plakası yapımında ise lazer kesim 12 saniye, puntolama ise 14 saniye süre kullanılmış olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışma ile 
özellikle tarımsal üretimde bina ve arazi girdilerinden sonra en yüksek değere sahip olan tarım alet ve makinalarının imalatında 
malzeme ve enerji gereksinimi ortaya konularak ilgili çalışma alanlarına gerekli veriyi sağlamada imkân yaratmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tek akslı çapa traktörü, İmalat yöntemleri, Zaman ve enerji analizi 

*: Bu tebliğin verileri Yüksek Lisans öğrencisi Ceng Karataş’ın tezinin bir kısmının değerlendirilmesinden elde edilmiştir. 

 
ABSTRACT 

Agriculture is one of our incomes at the national level in our country, and the effectiveness of its production depends on many factors. 
These factors can be shown as the fragmentation of the plots and the use of tools and machines compatible with them. Agricultural 
tools machines provide an increase in yield per unit area in agricultural production, as well as are important for obtaining higher 
quality products. Agricultural machinery and agricultural enterprises create a fairly high level of energy input when it is not used as 
it should be. These energy inputs constitute an important share in the Jul-ture of the enterprise. For this purpose, especially in our 
country, the time and energy required for the use of materials during the manufacture of a single axle tractor tiller, which is widely 
used in cultural applications such as tillage, especially in the fields of vineyards, gardens and small-scale agriculture, has been 
discussed. Especially in the manufacture of the machine in question iron pipe profile it has been determined that materials with such 
properties are used. Also, the construction of each element of the single axle tractor tiller has been discussed CNC pipe bending 
machine, press brake, hand point machine such machines have been processed. For example, lower handle in the construction of the 
named element 25 seconds with time CNC pipe bending machine when using the countertop, wheel calibration sheet while in the 
making laser cut 12 seconds with time and hand point machine 14 seconds with time it has been revealed that the countertop has 
been used for a while. With this study, the material and energy requirement in the production of agricultural tools and machinery, 
which has the highest value after the building and land inputs in agricultural production, will be revealed and it will create the 
opportunity to provide the necessary data to the relevant work areas. 

Keywords: Single axle tractor tiller, Manufacturing methods, Time and energy analysis 

*: The data of this paper was obtained from the evaluation of a part of the master's thesis of Ceng Karataş. 
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Kiraz Domateste Bazı Kalite Kriterlerinin Vis/NIR Yansıma Spektroskopisi 
Kullanarak Tahmin Edilmesi 

Prediction of Some Quality Criterions in Cherry Tomatoes Using Vis/NIR Reflectance 
Spectroscopy 

Aysun İĞDECİ1*,  M. Burak BÜYÜKCAN2, İsmail KAVDIR3 
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*  Corresponding author (Sorumlu Yazar): A. İğdeci, e-mail (e-posta): aysun.igdeci@gmail.com 
 

ÖZET 

Bu çalışmada, kiraz domates örnekleri üzerinde sırasıyla, önce yansıma modunda hasarsız Vis/NIR spektral ölçümler ve ardından 
da sertlik, SÇKM (Suda Çözülür Kuru Madde) ve pH gibi hasarlı fiziksel özellikler ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, 
gerçekleştirilen spektral ölçümler ile fiziksel ölçümler arasındaki ilişkiler kemometrik-istatistiksel yöntemlerin uygulanması ile 
araştırılmış ve fiziksel özellikler için hasarsız tahmin modelleri geliştirilmiştir. Spektral ve fiziksel ölçümler toplamda 720 örnek 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçüm verilerinde bir değişkenlik yaratmak adına her defasında 90 örnek olmak üzere 4 hafta boyunca 
ve hafatada 2 kez olmak üzere ölçümler (erken hasat-geç hasat dönemlerini kapsayacak şekilde) gerçekleştirilmiştir. Spektral 
ölçümler USB4000-Vis/NIR spektrometrenin (Ocean optics, Hollanda) (DH-2000-BAL ışık kaynağı) kullanılması ile 350-1100 nm 
dalga boyu aralığında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen spektral ölçümler ile üç farklı fiziksel özellik (sertlik, SÇKM ve pH) arasında 
kısmi en-küçük kareler (PLS) regresyon analiz yönteminin uygulanması ile çalışılan fiziksel özellikler için hasarsız tahmin modelleri 
geliştirilmiştir. Spektral ve fiziksel ölçümleri yapılan toplam 720 domates örneğinin 2/3’ü kalibrasyon için ve 1/3’ü de test için 
kullanılmıştır. Test aşamasında elde edilen kararlılık katsayısı değerleri sırasıyla, sertlik tahmininde R2=0,80 (RMSEP=285,79), 
SÇKM tahmininde R2=0,56 (RMSEP=0,68) ve pH tahmininde R2=0,72 (RMSEP=0,12) olarak bulunmuştur. PLS regresyon 
analizlerinin gerçekleştirilmesinden önce, çeşitli spektrum işleme yöntemleri deneme-yanılma esasına göre domates örneklerine 
ait spektrumlar üzerinde uygulanmıştır. Bunlar içerisinde, Savitzky Golay filtreleme tekniği tüm spektrumlara istinasız bir şekilde 
uygulanmıştır ve iyi tahmin modelleri vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vis/NIR Spekroskopi, Yansıma Yöntemi, Kiraz Domates, PLS Regresyon 

 
ABSTRACT 

In this study, first nondestructive Vis/NIR spectral measurements in reflectance mode then the destructive physical measurements 
such as firmness, soluble solids content and pH were performed on cherry tomatoes, respectively. Later on, using chemometrics-
statistical relations between the spectral measurements and the physical measurments performed were sought and non-destructive 
prediction models for the quality criterions such as firmness, soluble solids content and pH have been developed. Spectral and 
physical measurements were performed on a total of 720 samples. For the sake of craeating a variation in the data collected 
measurements were performed on 90 samples each time, twice a week and during 4 weeks (covering early harvest - late harvest 
periods). Spektral measurements were done using USB4000-Vis/NIR spectrometer (Ocean optics, Netherlands) (DH-2000-BAL 
light source) in the wavelength range of 350-1100 nm. Applying partial least squares (PLS) regression analysis between the spectral 
measurements and three different physical measurements taken non-destructive prediction models have been developed for the 
physical properties studied. 2/3 of the total of 720 tomato samples, on which spectral and physical measurements were performed, 
were used for calibration while 1/3 of them were used for validation. In validation, determination coefficients were R2=0,80 
(RMSEP=285,79) for firmness prediction, R2=0,56 (RMSEP=0,68) for soluble solids prediction and R2=0,72 (RMSEP=0,12) for pH 
prediction, respectively. Various spectrum processing techniques have beeen applied on tomato spectrums based on a trial and 
error approcach before performing the PLS regression analyses. Among them, Savitzky Golay smoothing technique was applied on 
all the spectrums with no exception and resulted in improved prediction models. 

Keywords: Vis/NIR Specroskopy, Reflectance Mode, Cherry Tomato, PLS Regression 
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NIR Spektroskopi ve Yapay Sinir Ağlarının Birlikte Kullanılması ile Tarımsal 
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A Review on Classification of Agricultural Commodities Using NIR Spectroscopy and 
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ÖZET 

Tarımsal ürünlerin sınıflandırılması, ilgili alanlardaki teknolojik yeniliklerin yardımı ile günden güne gelişmekte ve otomasyon 
sistemlerinde kullanılabilir uygulamalar doğurmaktadır. Tarım ürünlerinin iç ve dış kalite kriterleri (şekil, boyut, renk, sertlik, pH 
vb.) bakımından farklılıkları, sınıflandırma uygulamalarında önemli bir problem olarak dikkat çekmektedir. Bu sebeple, hızlı, 
tahribatsız, doğruluk oranı yüksek, çok yönlü ve numune sunumundaki oryantasyon sorunlarını en aza indirgeyebilecek veri 
toplama tekniklerine olan ihtiyaç, yakın kızılötesi (NIR; Near Infrared) spektroskopi teknolojilerinin gelişimine olanak vermiştir. 
NIR spektrumlarının değerlendirilmesinde, ana bileşen regresyonu (PCR; Principal Component Regression) ve kısmi en küçük 
kareler (PLS; Partial Least Squares) regresyonu, hedef parametre ile spektral absorpsiyon bantlarının yoğunluğu arasındaki 
doğrusal bir ilişkide en sık kullanılan iki kalibrasyon prosedürüdür. Doğrusal olan verilerde yüksek başarı sağlamalarına rağmen, 
girdi ve çıktı verileri arasındaki doğrusal olmama oranı arttığında, her iki kalibrasyon tekniğinin de başarı oranında azalmalar 
görülebilir. Bu nedenle, ilişkilerin doğrusal olmadığı yerde, alternatif kemometrik tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda, 
yapay sinir ağları (YSA), karmaşık doğrusal olmayan sistemleri modellemede başarılı sonuçlar göstererek alternatif bir uygulama 
olmaya güçlü bir aday olarak karşımıza gelmektedir. Tarım ürünlerinin sınıflandırılmasında derin öğrenme (DL; Deep Learning), 
geri yayılım (BP; Back Propagation), evrişimli sinir ağları (CNN; Convolutional Neural Network) ve tekrarlayan sinir ağları (RNN; 
Recurrent Neural Network) en çok göze çarpan YSA modelleri olarak öne çıkmaktadır. Bu derleme çalışmada tarımsal ürünlerin 
kalite kriterlerinin tahmin edilmesinde YSA gibi doğrusal olmayan yöntemler ile girdi olarak kullanılan spektral özelliklerin birlikte 
ele alındığı yöntemlerin irdelenmesi ve bu yöntemlerin PLS, PCA (Principal Component Analysis), PLS-DA (Partial Least-Squares 
Discriminant Analysis) gibi doğrusal yöntemlerle kıyaslanması hedeflenmiştir. NIR spectral verilerinin öznitelik olarak ve iyi 
eğitilmiş YSA nın sınıflayıcı olarak kullanıldığı başarılı sınıflama uygulamaları tarımsal ürünler için olduğu gibi birçok alanda yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: NIR Spektroskopi, PLS Regresyon, YSA, Derin Öğrenme, Geri Yayılım 

 
ABSTRACT 

Classification of agricultural produce has been evolving from day to day resulting applicable technologies in automation systems 
with the help of technological developments in related areas. Dissimilarities of agricultural produce in terms of inner and outer 
quality criterions (shape, size, color, firmness, pH etc..) pose a problem in automated classification applications. Therefore, the need 
for a measuring system that is fast, non-destructive, accurate, multi-tasked and independent of orienting the product during 
measuring has caused developments in NIR (near infrared) spectroscopy technologies. Principal component regression (PCR) and 
partial least squares (PLS) regression are the most common two calibration procedures in evaluating NIR spectrums when the 
relation between the targeted parameter and intensity of spectral absorption bands is linear. Success rates of these two techniques 
may deteriorate when the nonlinearity between the input and output values increases although they perform with high accuracy 
when the relations are linear. Thus, alternative chemometric techniques are needed to be successful when the relations are non-
linear. In recent years, artificial neural networks (ANN) have been seen to be strong candidates to be an alternative to linear models 
performing well in modeling non-linear complex systems. In recent years, the most frequently used artificial neural networks 
models in sorting agricultural produce are deep learning (DL), back propagation (BP), convolution neural networks (CNN) and 
recurrent neural networks (RNN).  With this study It was aimed to review procedures which include non-linear classifiers such as 
artificial neural networks and spectral features as inputs and to compare them with linear regression techniques such as PLS, PCA, 
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PLS-DA etc. in predicting quality criterions of agricultural products. It has commonly been seen that successful classification 
applications were performed using NIR spectral readings as features and rightly trained ANNs as classifiers not only for agricultural 
produce but also for other areas. 

Keywords: NIR Spectroscopy, PLS Regression, ANN, Deep Learning, Back Propagation 
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ÖZET 

Bu çalışmada; güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin dış ortam değişkenlerinden bağımsız şekilde test edilebilmesini amaçlayan 
güneş simülatörünün tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Simülatörün 100x120 cm boyutlarındaki çatı aksamı 40 mm’lik 
alüminyum sigma profillerle oluşturulmuştur. Paralel şekilde konumlanmış 120 cm’lik 2 adet profil arasına eşit aralıklarla 
dağıtılmış 92 cm’lik 4 adet profil, köşe bağlantı aparatlarıyla sabitlenmiştir. Bu 4 profilin her biri üzerinde eşit aralıklara sahip 5’er 
adet R7S duylar monte edilmiştir. Duylara 500 W’lık halojen lambalar bağlanmıştır. Kurulu gücü 10 kW olan simülatör sisteminde, 
kollektör yüzeyinin her noktasına gelen ışınımın eşit olması için dimmer panosu oluşturulmuştur. Halojen lambaların her birinin 
ışınım miktarı dimmer panosundan ayarlanabilecek şekilde elektriksel bağlantıları yapılmıştır. Simülatörün çatı kısmına açı 
değiştirebilme özelliği sağlamak için, taşıyıcı ayaklarla olan bağlantı noktalarında hareketli mafsallar kullanılmıştır. Simülatörün 
çalışma, durma ve kayıt alma gibi işlemleri bu çalışma için özel olarak geliştirilmiş otomasyon sistemi tarafından yürütülmüştür. 
Otomasyon sistemi PLC tabanlı olup Ladder programlama diliyle yazılmıştır. Simülatörde bulunan halojen lambaların çalışma ve 
durma süreleri (dk) ya da kollektörden geçecek akışkana hareket sağlayan motorun dönüş hızı (Hz) gibi deney parametreleri, 
kontrol ekranından (HMI) düzenlenebilmektedir. Ayrıca kollektör üzerinden yapılacak sıcaklık ölçümleri 4 kanallı ölçüm 
yapabilecek ve ekran üzerinden görüntülenebilecek şekilde programlanmıştır. Elde edilen sıcaklık verileri 1’er dakikalık aralıklarla 
hafıza kartı üzerine .csv formatında kayıt edilebilmektedir. TS EN ISO 9806 standardına göre kollektör yüzeyinden yapılan ışınım 
ölçümlerinde ±%15 sapmaya izin verilmektedir. Simülatör ve otomasyon sistemi ile yapılan ön denemeler sonucunda lambalar ve 
kollektör arası 50 cm’lik mesafede 1000 W.m-2 ışınım altında %10’luk homojen ışın dağılımı elde edilerek standartta belirtilen 
şartlar sağlanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmayla, dış ortam değişkenlerinden bağımsız şekilde hava ve su ısıtmalı güneş 
kollektörlerinin ısıl verimini tespit etmeye yönelik çalışmalarda kullanılabilecek bir güneş simülatörü imal edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güneş Simülatörü, Hava ve Su Isıtmalı Güneş Kollektörleri, Isıl verim 
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ABSTRACT 

In this study, solar simulator capable of to test solar powered systems independently from environment variables was designed 
and manufactured. The structure part (100x120 cm) of the simulator is formed with 40 mm aluminum sigma profiles. 
Interconnection profiles are 92 cm and there are 4 pieces. These profiles was evenly distributed between long parallel profiles and 
are fixed with wide corner brackets. 5 pieces R7S sockets with equal spacing are mounted on each of these 4 profiles. 500 W halogen 
lamps are connected to the sockets. Simulator system's installed power is10 kW, a dimmer board has been created so that the 
incident ray to every point of the absorber surface is equal. The wiring of each of the halogen lamps are made so that the amount of 
radiation can be adjusted from the dimmer board. In order to provide the ability to change the angle of the structure part of the 
simulator, moving joints are used at the connection points with the carrier legs. Operations (starting, stopping, logging) of the 
simulator were realized by the automation system specially developed for this study. The automation system is PLC based and 
programmed in Ladder programming language. Experimental parameters such as the running and stopping durations (min) of the 
halogen lamps or the rotational speed (Hz) of the motor that provides movement to the fluid that which pass through the collector 
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can be adjustment on the control screen (HMI). In addition, HMI is programmed as acquisition and monitoring collector's 
temperature values by 4 channels. The temperature data obtained can be saved on the memory card in .csv format at 1 minute 
intervals. According to TS EN ISO 9806 standard, ±15% deviation is allowed in radiation measurements made from the collector 
surface. The pretreatments with the simulator and the automation system, 10% homogeneous radiation distribution was obtained 
under 1000 W.m-2 radiation at a distance of 50 cm between the lamps and the collector, and the conditions specified in the standard 
were met. As a result, with this study, a solar simulator has been manufactured that can be used in studies to determine the thermal 
efficiency of air and water heated solar collectors independent of environment variables. 

Keywords: Solar Simulator, Air and Water Heater Solar Collectors, Thermal Efficiency 
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Farklı Çay (Camellia sinensis L.) Hasat Yöntemlerinin Hasat Giderlerinin 
Belirlenmesi ve Masraf Analizi 
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Harvest Methods 
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ÖZET 

Dünya’da sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çay üretim alanının %2’sine, kuru çay üretim miktarının ise %4,26’sına sahip 
olan Türkiye, kişi başı yıllık çay tüketiminde ise birinci sırada yer almaktadır. Günümüze kadar aile fertleri tarafından, aile 
işletmeciliği şeklinde gerçekleştirilen çay üretiminde birçok üründe olduğu gibi işgücü giderleri arasında en fazla iş gücü oranını 
hasat almaktadır. Bu araştırmada, çay hasadında yaygın olarak kullanılan akü enerjili 500 mm kesici bıçaklı çay hasat makinası ile 
hasat (1. yöntem), 2 zaman benzin motorlu 500 mm kesici bıçaklı çay hasat makinası ile hasat (2. yöntem), akü enerjili 300 mm 
kesici bıçaklı çay hasat makinası ile hasat (3. yöntem) ve çay makası ile hasat (4. yöntem) işlemlerinin işletme değerleri belirlenmiş, 
Eşdeğer maliyet analizi yöntemi kullanılarak yöntemlerin maliyet karşılaştırmaları yapılmış ve çay hasadı için en uygun yöntem 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma Rize ilinde, tesadüf parselleri deneme metoduna göre belirlenen farklı eğimlere sahip çay 
bahçelerinde yürütülmüştür. İşletme değerlerinin belirlenmesinde kadın ve erkek işçilerden elde edilen verilerin ortalamaları 
alınmıştır. Araştırma sonucunda 0,122 ha’a kadar olan alanlarda 3. yöntemin, 0,122 ha’dan büyük olan alanlarda 1. yöntemin tercih 
edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 2. ve 4. yöntemlerde belirlenen birim alan gideri, her alan büyüklüğünde 1. ve 3. yönteme 
göre fazla olduğu için bu yöntemlerin tercih edilmemesi gerekmektedir. Hasat yöntemlerinin zamanlılık maliyetleri bakımından 1. 
yöntem, 2. yöntem, 3. yöntem ve 4. Şeklinde sıralandığı tespit edilmiştir.  Sonuç olarak tüm hasat işlem yöntemleri hem gider hem 
de zamanlılık açısından ele alındığında 1. yöntemin (akü enerjili 500 mm kesici bıçaklı çay hasat makinası ile çay hasadı) en uygun 
yöntem olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çay hasadı, İşletme verileri, Eşdeğer maliyet, Zamanlılık maliyeti 

ABSTRACT 

Having 2% of the tea production area, which is the most consumed beverage in the world after water, and 4.26% of the dry tea 
production amount, Turkey ranks first in annual tea consumption per person in the world. As like many products, tea production 
which has been realised by family members as a family business, the harvest is the most expence cost among labor expenses. In this 
research, harvesting with a battery powered tea harvester with 500 mm cutter blade, which is widely used in tea harvesting (1st 
method), harvesting with a tea harvester with 2 times gasoline engine with 500 mm cutter blade (2nd method), and harvesting with 
a battery powered 300 mm cutter blade. The operating values of the tea harvester harvesting (3rd method) and the tea shears's 
(4th method) operations were determined, the cost comparisons of the methods were made using the equivalent cost analysis 
method, and the most suitable method for tea harvesting was tried to be determined. The research was carried out in the tea gardens 
with different slopes determined according to the randomized plots trial method in the province of Rize. The averages of the data 
obtained from female and male workers were taken to determine the values of the enterprise. As a result of the research, it was 
concluded that the 3rd method should be preferred in areas up to 0.122 ha, and the 1st method should be preferred in areas larger 
than 0.12 ha. Since the unit area expense determined in the 2nd and 4th methods is higher than the 1st and 3rd methods in each 
area size, these methods should not be preferred. When the timeliness costs of the harvesting methods are calculated, it has been 
determined that the lowest expenses are in the 1st method, 2nd method, 3rd method and 4th method, respectively. As a result, 
when all harvesting methods are considered in terms of both cost and timeliness, it has been determined that the 1st method (tea 
harvesting with battery powered tea harvester with 500 mm cutting blades) is the most appropriate method.  

Keywords: Tea harvest, Management data, Equivalent cost, Timeliness cost 

Poster Bildiri 

108

mailto:giyas@comu.edu.tr


TARMEK 2022 
34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi

07-09 Eylül 2022
Bilecik / TÜRKİYE

Meyve ve Sebze Kurutmada Kullanılan Ön İşlemlerin Etkileri     

The Effects of Pretreatments Used in Drying of Fruit and Vegetables 
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ÖZET 

Taze meyve ve sebzelerin muhafazasında kurutma işlemi en çok tercih edilen yöntemlerden birisidir. Kurutma işlemi esnasında son 
üründe görünüm, aroma ve biyoaktif bileşenler gibi kalite parametrelerini olumsuz yönde etkileyen fiziksel ve kimyasal değişimler 
meydana gelmektedir. Gıdalara kurutma öncesi uygulanan ön işlemler ile bu olumsuzlukların önüne geçilebilmekte ve kurutma 
süreci geliştirilmektedir. Mevcut çalışmada, literatür bilgileri doğrultusunda meyve ve sebze kurutmada kullanılan ön işlemlerin 
kurutma süreci ve son ürün kalite özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Meyve ve sebzelere uygulanan ön işlemler fiziksel ve 
kimyasal olarak sınıflandırılmaktadır. Kimyasal ön işlemler sıvı fazda (hiper ozmotik, alkali çözeltiler, sülfit ve asit vb.) ve gaz fazda 
(kükürt dioksit, karbondioksit, ozon, vb.) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Fiziksel ön işlemler ise, termal işlemler (sıcak suda 
haşlama, buharla haşlama, yüksek nemli sıcak hava darbeli haşlama (SSIB), ohmik ısıyla haşlama ve mikrodalga ısıtma vb.) ve termal 
olmayan işlemlerden (ultrases uygulama, dondurma, darbeli elektrik alanına bırakma (PEF) ve yüksek hidrostatik basınç vb.) 
oluşmaktadır. Hem kimyasal hem de fiziksel ön işlemler ile kurutma işlemi geliştirilerek daha kısa kurutma süreleri elde 
edilebilmektedir. Uygulanan kimyasal ön işlemler, gıdada rengin korunması, kalite özelliklerinin iyileştirilmesi, enerji tasarrufunun 
sağlanması ve raf ömrünün uzatılmasında daha etkili ve düşük maliyetli bir yöntemdir. Ancak, kimyasal çözeltilere daldırılmasından 
kaynaklı üründe kalıntılar meydana gelebilmektedir. Fiziksel termal ön işlemlerden biri olan haşlamada kuruma süreleri kısalırken, 
ürünün renk ve besin içeriğinde kayıplar meydana gelebilmektedir. Buharla, SSIB, mikrodalga ve ohmik ısıyla haşlama ile daha 
yüksek besin kalitesi elde edilmektedir. Termal olmayan ön işlemler kurutma işlemini hızlandırmaktadır. Ayrıca, termal olmayan 
teknolojiler, ısıya duyarlı bileşiklerin bozulmasının dezavantajlarının üstesinden gelmek için termal haşlamaya kıyasla daha 
elverişli bir yöntemdir. Dondurma, PEF ve yüksek hidrostatik basınç ön işlemleri yüksek işletim maliyetine sebep olduğundan 
kullanılabilirliği azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kurutma, Ön işlem, Kalite parametreleri 

ABSTRACT 

Drying is one of the most preferred methods for the preservation of fresh fruits and vegetables. During the drying process, physical 
and chemical changes occur in the final product, which negatively affect quality parameters such as appearance, aroma and 
bioactive components. With the pretreatments applied to the foods before drying, these problems can be prevented and the drying 
process is improved.  In the current study, the effects of pretreatments used in fruit and vegetable drying on the drying process and 
final product quality characteristics were investigated in line with the literature. Pretreatments applied to fruits and vegetables are 
classified as physical and chemical. Chemical pretreatments are divided into two groups as liquid phase (hyper osmotic, alkaline 
solutions, sulfide and acid etc.) and gas phase (sulfur dioxide, carbon dioxide, ozone, etc.). Physical pretreatments consist of thermal 
processes (hot water blanching, steam blanching, super heated steam impingement blanching (SSIB), ohmic heat blanching and 
microwave heating etc.) and non-thermal processes (ultrasound application, freezing, drop into pulsed electric field and high 
hydrostatic pressure, etc.). With both chemical and physical pretreatments shorter drying times can be achieved by developing the 
drying process. Chemical pretreatments are a more effective and cost-effective method for preserving color, improving quality 
characteristics, saving energy and extending shelf life in food. However, residues may occur in the product resulting from immersion 
in chemical solutions. While the drying times are shortened in blanching, which is one of the physical thermal pretreatments, losses 
may occur in the color and nutrient content of the product. It is achieved higher nutritional quality with steam, SSIB, microwave 
and ohmic heat blanching. Non-thermal pretreatments speed up the drying process. Also, non-thermal technologies are a more 
favorable method than thermal blanching to overcome the disadvantages of degradation of heat-sensitive compounds. Freezing, 
PEF, and high hydrostatic pressure pretreatments lead to high operating costs, resulting in reduced availability. 

Keywords: Drying, Pretreatment, Quality parameters 
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Investigation of the change in the Agricultural Mechanization Level of Amasya Province 
between the years 2016-2020 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Amasya ilinin tarımsal mekanizasyon düzeyinin 2016-2020 yılları arasındaki değişimi incelenmiştir. Bu amaçla 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Bu çalışmada tarımsal uygulamalarda kullanılan tarım alet ve makinaları; 
toprak işleme, ekim-bakım-gübreleme, bitki koruma, hasat-harman ile diğer makinalar olarak 5 grupta incelenmiştir. Tarımsal 
mekanizasyon düzeyinin belirlemesinde, tarımsal işlenen alan ve traktör sayıları yanında traktör güç dağılımı da dikkate 
alınmaktadır. Traktör güç gruplaması olarak, genelde tek akslı traktörler için 1-5 BG, >5 BG güç aralıkları, çift akslı traktörler için 
sırasıyla 1-10 BG, 11-24 BG, 25-34 BG, 35-50 BG, 51-70 BG ve >70 BG’lü traktörler dikkate alınmaktadır. Birim alan başına traktör 
gücünün belirlenmesinde, her bir traktör güç grubunun ortalama güç değeri ile istenilen yıla ait traktör sayısı çarpılır ve birim 
işlenen alana oranlanmıştır. Amasya ilinin, 2016 ile 2020 yılları arasındaki traktör varlığında %3.7 oranında bir artış olmuştur ve 
ilde >70 BG’lü traktörlerde ise %31.25 oranında ciddi artışlar görülmüştür. Amasya ilinde işlenen tarım alanına düşen traktör 
gücünü ifade eden kW ha-1 ve özgül traktör yoğunluğu değişimleri, 2016-2020 yılları arasındaki dönemde sırasıyla %6.01 ve %3.48 
oranında bir artış gösterirken, ha/traktör değerlerinde ise %3.4 oranında bir azalış görülmüştür. Tarımsal mekanizasyon düzeyi 
kriterleri açısından, Amasya ilindeki işlenen tarım alanına düşen traktör gücü (kW ha-1) ve özgül traktör yoğunluğu, Türkiye 
ortalama değerlerine ve Karadeniz Bölgesi değerlerine göre yüksek değerde bulunmuştur. Türkiye genelinde olduğu gibi, Amasya 
ilinde de tarım arazilerinin parçalı yapıda olması, traktör ve tarım alet-makina kullanımını sınırlandırmaktadır. Amasya’da tarımsal 
nüfusun da fazla olması ve işletme başına düşen tarımsal gelirin düşüklüğü gibi faktörler, il genelinde traktör ve tarım alet-makina 
satın alma talebini azaltmaktadır. Düşük gelirli ve küçük işletmelere sahip Amasya’da, tarımsal üretim verimliliğini geliştirmek için 
ortak makina kullanım sisteminin yaygınlaştırılması, ayrıca farklı tip ve büyüklükteki işletmelere uygun traktör ve tarım alet-
makina kullanımının da geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım alet ve makinaları, Mekanizasyon düzeyi, Amasya 

 
ABSTRACT 

In this study, the change in the agricultural mechanization level of Amasya province between the years 2016-2020 was examined. 
For this purpose, the Turkish Statistical Institute (TUIK) data were used. Agricultural equipment and machinery used in agricultural 
applications such as soil tillage, planting-maintenance-fertilization, plant protection, harvesting-threshing and other machines were 
examined in 5 groups in this study. In determining the level of agricultural mechanization, tractor power distribution is taken into 
account in addition to the agriculturally cultivated area and the number of tractors. As the tractor power grouping, generally 1-5 
HP, >5 HP power ranges for single axle tractors, 1-10 HP, 11-24 HP, 25-34 HP, 35-50 HP, 51-70 HP for double axle tractors, 
respectively. In determining the tractor power per unit area, the average power value of each tractor power group is multiplied by 
the number of tractors for the desired year and the unit was proportioned to the cultivated area. An increase of 3.7% was observed 
in the number of tractors between 2016 and 2020 in the province of Amasya. The significant growth of 31.25% in tractor powers 
with >70 hp. While the changes in kW ha-1 and specific tractor density, which represent the per tractor power in the cultivated 
agricultural area in Amasya, increased by 6.01% and 3.48% between the years 2016-2020, and a decrease of 3.4% was observed in 
the ha/tractor values. In terms of agricultural mechanization level criteria, tractor power (kW ha-1) and specific tractor density per 
cultivated agricultural area in Amasya province were higher than the average values of Turkey and the Black Sea Region values. As 
in the whole of Turkey, the fragmentation of agricultural lands in Amasya limits the use of tractors and agricultural implements. 
Factors such as the high agricultural population in Amasya and the low agricultural income per enterprise reduce the purchasing 
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demand for tractors and agricultural tools and machinery throughout the province. In order to increase agricultural production 
efficiency in Amasya, which has low income and small businesses, it is important to expand the use of shared agricultural machinery 
and to develop the use of tractors and agricultural tools and machinery suitable for businesses of different types and sizes. 

Keywords: Agricultural Equipment and machinery, Mechanization level, Amasya 
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ÖZET 

Araştırmada, Zonguldak ilinin Alaplı ve Karadeniz Ereğli ilçelerinde organik ve geleneksel fındık yetiştiriciliği yapan işletmelerin 
tarımsal mekanizasyon durumu incelenmiştir. Çalışma kapsamında, fındık üretiminin yoğun olarak yapıldığı 2 ilçede, 34 köyden 
toplam 209 işletmeyle anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışması işletmelerin arazi varlıkları, traktör, tarım- alet ve 
makine varlıkları ile fındık üretiminde mekanizasyon aşamalarındaki bilgilerini içermektedir. Ayrıca fındık üretiminde toprak 
işlemeden hasada kadar tüm tarımsal işlemlerdeki mekanizasyon uygulamaları incelenerek değerlendirilmiştir. Organik tarım 
yapan işletmelerin mekanizasyon düzeyine yönelik olarak; ankete katılan işletmelerin 24’ü traktöre sahiptir. Traktörlerin marka 
ve güç tercihleri birbirinden farklılık göstermektedir. Traktörlerin güç durumları incelendiğinde özellikle 35-50 BG ile 51-70 BG 
traktör grubu tercihinin yüksek olduğu görülmüştür. Ankete katılan işletmelerin %14.06’sı bahçe pülverizatörüne sahiptir. Bu 
pülverizatörlerin büyük çoğunluğu 200 litrelik arabalı/makaralı tip bahçe pülverizatörüdür. Geleneksel fındık üretimi yapan 
işletmelerin mekanizasyon düzeyine yönelik olarak; ankete katılan işletmelerin 30’u traktöre sahip olduklarını belirtmişlerdir. 
Traktörlerin güç grupları incelendiğinde 51-70 BG ve 35-50 BG tercih edenlerin oranı %53.33’dür. Organik üretim yapan işletmeler 
gibi geleneksel üretim yapan işletmelerin de traktör markası tercihlerinin birbirinden bağımsız olarak değişkenlik gösterdiği tespit 
edilmiştir. Yine en çok tercih edilen markaların Massey Ferguson ve New Holland olarak ağırlıkta olduğu saptanmıştır. Araştırma 
sonucunda; organik fındık üreticisi işletmelerde, geleneksel fındık üreticisi işletmelerine göre daha az alet ve makine olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun sebebi ise, organik fındık üreticisi işletmelerinin daha önceden geleneksel fındık üreticisiyken, organik üretim 
sistemine geçince alet ve makine kullanımını azaltmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Fındık, Üretim, Organik Fındık, Traktör, Mekanizasyon Düzeyi 

ABSTRACT 

In the research, the agricultural mechanization status of organic and traditional hazelnut farming enterprises in Alaplı and 
Karadeniz Ereğli districts of Zonguldak province were investigated. Within the scope of the study, a survey was conducted with a 
total of 209 enterprises from 34 villages in 2 districts where hazelnut production is intense. The survey study includes the 
information about the land assets, tractor, agricultural-tool and machinery assets of the enterprises and the mechanization stages 
of hazelnut production. In addition, mechanization practices in all agricultural processes from tillage to harvest in hazelnut 
production were examined and evaluated. Regarding the mechanization level of organic farming enterprises; 24 of the surveyed 
enterprises have tractors. When the power conditions of the tractors were examined. It was seen that the preference of the tractor 
group of 35-50 HP and 51-70 HP was high. 14.06% of the surveyed enterprises have garden sprayers. The majority of these sprayers 
are 200-liter trolley/roller type garden sprayers. Regarding the mechanization level of enterprises engaged in traditional hazelnut 
production; 30 of the enterprises participating in the survey stated that they own tractors. When the power groups of the tractors 
are examined, the rate of those who prefer 51-70 HP, and 35-50 HP is 53.33%. It has also been determined that the tractor brand 
preferences of the traditional production enterprises, like the organic production enterprises, vary independently from each other. 
It was determined that the most preferred brands were Massey Ferguson and New Holland. As a result of the research, it has been 
determined that there are fewer tools and machines in organic hazelnut producer enterprises compared to traditional hazelnut 
producer enterprises. The reason for this is that organic hazelnut producer enterprises, which were traditional hazelnut producers 
before, reduced the use of tools and machinery when they switched to the organic production system. 

Keywords: Hazelnut, Production, Organic Hazelnut, Tractor, Mechanization Level  
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Tarımsal Artıklar Kullanılarak Hazırlanan Karışım Peletlerinin Fiziksel Özellikleri  

Physical Properties of Mixture Pellets Prepared Using Agricultural Residues* 
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ÖZET 

Bu araştırmada, kenevir üretiminde yan ürün olarak ortaya çıkan kenevir sapının hem tek başına hem de fındık zurufu ve çeltik 
kavuzu ile farklı karışım oranlarında hazırlanarak peletlenmesi gerçekleştirilmiş ve elde edilen peletlerin fiziksel özelliklerindeki 
değişimler araştırılmıştır. Hazırlanan karışım peletlerinde kenevir sapı oranı %30, %50 ve %70 oranlarında kullanılmıştır. 
Materyallerin peletlenmesi için 3 kW elektrik motor gücüne sahip, 50-100 kg/h kapasiteli, kalıp delik çıkış çapı 6 mm olan düz kalıp 
pres peletleme makinesi kullanılmıştır. Fiziksel özelliklerdeki değişimlerin saptanması amacıyla; kurutulmuş ve öğütülmüş kenevir 
sapı, fındık zurufu, çeltik kavuzu materyalleri hem sade olarak hem de bunların birbirleriyle farklı oranlarda karışımları olacak 
şekilde 9 farklı pelet imalatı yapılmıştır. Peletlerin fiziksel özelliklerini karşılaştırmak amacıyla; pelet hacim yoğunluğu, pelet parça 
yoğunluğu, dayanıklılık oranı, sıkıştırma direnci, kırılma oranı ve nem alma oranı özellikleri saptanmıştır. Materyal çeşidine ve ham 
maddenin nem içeriğine bağlı olarak ortalama 6.04-6.09 mm çap aralığında silindirik peletler elde edilmiştir. Peletlerin hacim ve 
parça yoğunlukları sırası ile 511.9-730.5 kg/m3 ve 1137.4-1331.9 kg/m3 arasında, nem içeriği değerleri ise %3.65-7.25 arasında 
değişmiştir. Peletlerin dayanıklılık oranları ve kırılma oranları ise sırası ile %94.01-99.09 ve %99.33-99.90 arasında değişmiştir. 
Peletlerin sıkıştırma dirençleri 2003.9-3274.3 N arasında belirlenirken nem alma oranları ise %9.80-11.85 değerleri arasında 
belirlenmiştir. Analiz sonuçları, üretilen peletlerin fiziksel kalite özellikleri açısından genel olarak yüksek kaliteli olduğunu ve düşük 
olan kalite değerlerinin de karışım peletleri oluşturularak iyileştirilebildiğini göstermiştir. Üretilen saf ve karışım peletlerde 
kullanım zamanına kadar oluşabilecek deformasyon, mekanik dayanım azalması, nem çekme ve toz haline gelme gibi olumsuz 
değişimlerin periyodik olarak incelenmesi önemlidir. Gerek üretim tekniği açısından gerekse pelet karışım oranları ve bileşenleri 
açısından bu olumsuzluklara çözüm getirilmesinin, bu alanda çalışanlara, pelet üreticileri, pelet sobası, pelet makine ve yan 
sektörlerdeki üreticilerine ve kullanıcılara fayda sağlayacağı açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, Kenevir Sapı, Pelet, Fiziksel Özellikler 

* *Bu araştırma Tolga AYDEMİR’in yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

 
ABSTRACT 

In this research, the pelleting of the hemp stalk, which is a by-product of hemp production, both alone and with hazelnut husk and 
rice husk, by preparing in different mixing ratios and the changes in the physical properties of the obtained pellets were investigated. 
In the prepared mixture pellets, the rate of hemp stalk was used as 30%, 50% and 70%. A flat die press pelletizing machine with a 3 
kW electric motor power, a capacity of 50-100 kg/h and a die hole output diameter of 6 mm was used to pellet the materials. In order 
to determine the changes in physical properties, 9 different pellets were produced using either dried and ground hemp stalk, 
hazelnut husk, paddy husk as plain or their mixtures with each other in different proportions. In order to compare the physical 
quality characteristics of these pellets; pellet bulk density, pellet particle density, durability ratio, compressive resistance, shatter 
ratio and moisture sorption ratio properties were determined. Depending on the material type and the moisture content of the raw 
material, cylindrical pellets with an average diameter of 6.04 – 6.09 mm were obtained. The pellet' volume and particle density 
values varied between 511.9 -730.5 kg/m3 and 1137.4-1331.9 kg/m3, respectively, while moisture content values changed between 
3.65-7.25%. The durability and shatter ratio of the pellets varied between 94.01-99.09% and 99.33-99.90%, respectively. The 
compressive resistance of the pellets was determined between 2003.9-3274.3 N, and the moisture sorption ratio was determined 
between 9.80-11.85%. The results of the analysis showed that the produced pellets are of high quality in terms of many physical 
quality characteristics and that the low quality values can be improved by forming mixed pellets. It is important to periodically 
examine the negative changes such as deformation, decrease in mechanical strength, moisture sorption and crumblesation that may 
occur in the pure and mixed pellets produced until the time of use. It is clear that solving these problems, both in terms of production 
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technique and in terms of pellet mixing ratios and components, will benefit those working in this field, pellet manufacturers, 
producers of pellet stoves, pellet machinery and sub-sectors, and users. 

Keywords: Biomass, Hemp Stalk, Pellet, Physical Properties 

* *This research was derived from Tolga AYDEMİR’s master thesis.
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Gerçek Zamanlı Değişken Oranlı Gübre Kontrol Sisteminin Performansının 
Saptanması  

Determining the Performance of Real Time Variable Rate Fertilizer Control System 
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ÖZET 

Değişken oranlı tarımsal girdi uygulama, hem çevreyi korumak ve hem de gereksiz tarımsal üretim girdisi kullanmayı önlemek için 
en önemli hassas tarım uygulamalarından birisidir. Bu çalışmada, gübre gereksinimini gerçek zamanlı olarak kameralı sensörlerle 
tespit eden değişken oranlı gübreleme kontrol sisteminin performansı belirlenerek değerlendirilmiştir. Yurt dışından ithal 
edilmekte olan sistem gerçek zamanlı olarak kamera görünütüleri ile yaptığı analiz sonucu saptadığı indis değerlerine göre traktör 
ilerlerken gübre ihtiyacını saptamaktadır. Araştırmada sistemin testleri sabit oranlı ve değişken oranlı gübre uygulama normları 
için 46-0-0 (N, P, K) kompoze gübresi ile yapılmıştır.  Çalışmada yaygın olarak kullanılan 10, 15, 20 ve 25 kg/da gübreleme 
normlarında sistemin performansı incelenmiştir. Araştırma sonucunda sabit gübre normunda sistemin ayarlanan değere göre farkı 
%6.38, le %10.57 arasında değişmiştir. Ortalama farklılık %8.40 olarak saptanmıştır. Değişken oranlı gübreleme için denemelerde 
ayarlanan normlar ile uygulanan gübre normları arasındaki farklar %3.8 ile %5.1 arasında değişmiştir. Ortalama fark %4.17 olarak 
hesaplanmıştır.  Sistem laboratuar testlerinde gerek sabit gübreleme normları için gerekse belirlenen bir senaryo çerçevesinde 
değişken oranlı gübreleme normları için kabul edilebilir sınırlar içinde değişkenlik göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hassas tarım, Değişken oranlı gübreleme, Sensör, Gerçek zamanlı uygulama 

ABSTRACT 

The application of agricultural inputs as variable rate, was one of the most important precision agriculture practices in order to 
both protect the environment and prevent unnecessary usage of agricultural production inputs. In this study, the performance of 
the variable rate fertilization control system which detect the fertilizer requirement in real time with cameras, has been determined 
and evaluated. The system is imported from abroad. The system determines the fertilizer requirement according to the index values 
determined by the analysis made with camera images in real time while the tractor is moving. In the research, the tests of the system 
were carried out with 46-0-0 (N, P, K) composite fertilizer for fixed rate and variable rate fertilizer application rates. Performance 
of the system was investigated for the 10, 15, 20 and 25 kg/da, fertilization rate. In the tests made for the fixed fertilizer norm, the 
applied fertilizer norm and the adjusted fertilizer norm varied between 6.38% and 10.57%. The average difference was calculated 
as 8.40%. In tests made for the variable rate fertilizer norm, the applied fertilizer norm and the adjusted fertilizer norm varied 
between 3.8% and 5.1% The mean difference was calculated as 4.17%.  In the laboratory tests, the system showed variation within 
acceptable limits of centrifugal fertilizer spreaders for both fixed fertilization rates and variable rate fertilization scenario. 

Keywords: Precisison agriculture, Variable rate fertilization, Sensor, Real time applicaiton 
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Beyaz ve Kırmızı Turp Çeşitlerinin Bazı Fiziko-Mekanik Özelliklerinin 
Belirlenmesi 

Determination of Some Physico-Mechanical properties of White and Red Radish 
Cultivars 

Mehmet Emin GÖKDUMAN1, Deniz YILMAZ1* 
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ÖZET 

Ülkemizde ve dünyada vitamin ve mineraller bakımından zengin içeriğe sahip bitkilerin tüketimi her geçen gün artmaktadır. Zengin 
besin içeriğine sahip olmasının yanı sıra medikal özellikleri de bulunan turp (Raphanus sativus L.) bitkiside bu bitkiler arasındadır 
ve dünyanın farklı iklimsel bölgelerinde yetiştirilmektedir. Üretimi gerçekleştirilen ürünlerin hasat işleminden sonra tüketiciye 
ulaşana kadar, tat, renk, koku ve tazeliğinin korunması istenmektedir. İstenen kalite ve özellikte ürün elde edilebilmesi için hasat, 
harman, temizleme, taşıma, paketleme gibi mekanizasyon uygulamalarının geliştirilmesinde bitkiye ait fiziko-mekanik 
özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Isparta bölgesinde bulunan beyaz ve kırmızı turp bitkisine ait köklerin 
kesme ve delme kuvvetleri belirlenmiştir. Kesme işlemi bitki köklerinin en büyük çap bölgesinden gerçekleştirilmiştir. Bitki 
köklerinin yatay ve dikey yönlerde 0,8 mm çapında delici uç ile delme denemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, turp bitkisine 
ait maksimum kesme ve delme kuvvetleri, kopma kuvvetleri, gerilme, deformasyon, izdüşüm alanları ve enerji değeleri gibi fiziko-
mekanik özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca kırmızı ve beyaz turp köklerinin renk (L*, a*, b*) özellikleri ölçülmüştür. Araştırma 
sonuçlarına göre en yüksek kesme kuvveti değeri kırmızı ve beyaz turp kökleri için sırasıyla 133,4 N ve 155,2 N olarak ölçülmüştür.  
Kopma anındaki gerilme değeleri 0,013 ve 0,035 Nmm 2 arasında değişmiştir. Turp bitkilerine ait delme kuvveti en düşük kırmızı 
turp kökünde dikey yönde yapılan denemelerde 55,65 N olarak bulunmuştur. En yüksek delme kuvveti beyaz turp ile yapılan 
denemelerde 179,14 N olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Turp (Raphanus sativus L.), Kesme kuvveti, Delme kuvveti, Fiziko-mekanik, Mekanizasyon 

 
ABSTRACT 

The consumption of plants rich in vitamins and minerals in our country and in the world is increasing day by day. Radish (Raphanus 
sativus L.), which has medicinal properties as well as rich nutritional content, is among these plants and is grown in different climatic 
regions of the world. It is desired to preserve the taste, color, smell and freshness of the products produced after harvesting until 
they reach the consumer. The physico-mechanical properties of the plant should be well known in the development of 
mechanization applications such as harvesting, threshing, cleaning, transport, packaging in order to obtain the desired quality and 
property. In this study, the cutting and punture forces of the white and red radish roots in the Isparta region were determined. The 
cutting process was carried out from the largest diameter region of the plant roots. Puncture tests of plant roots in horizontal and 
vertical directions were carried out with a 0.8 mm diameter probe. Physico-mechanical properties such as maximum cutting and 
puncture forces, rupture forces, stress, deformation, projection areas and energy values of the radish plant were determined. In 
addition, color (L*, a*, b*) properties of red and white radish roots were measured. According to the results of the research, the 
highest cutting force value was measured as 133.4 N and 155.2 N for red and white radish roots, respectively. The stress value at 
break varied between 0.013 and 0.035 Nmm-2. The lowest puncture force of the radish plants was found as 55.65 N in the vertical 
puncture tests of the red radish, while the highest value was found as 179.14 N in the in the vertical puncture tests of white radish. 

Keywords: Radish (Raphanus sativus L.), Cutting force, Puncture force, Physico-mechanical, Mechanization 
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Bazı Yeşil Yapraklı Sebzelerin Hasadında Bıçak Tipi ve Kesme Açısının Kuvvet ve 
Enerji Gereksinimine Etkisi 

The Effect of Knife Type and Cutting Angle on Force and Energy Requirement in the 
Harvest of Some Green Leafy Vegetables 
 
Deniz YILMAZ1*, Mehmet Emin GÖKDUMAN1 
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ÖZET 

Yeşil yapraklı sebzeler; mineral, vitamin ve enerji içerikleri bakımından insan sağlığı açısından önemli gıdalardır. Son yıllarda 
dengeli beslenmede vitamin ve mineral maddelerin öneminin daha iyi anlaşılmış olması, vitaminlerince zengin sebzelerin 
tüketimini daha da arttırmıştır. Ülkemizde bu bitkilerin üretimi ve hasadı büyük oranda geleneksel yöntemler ile 
gerçekleştirilmektedir. Artan talebi karşılamak için yeşil yapraklı sebzelerin üretiminde mekanizasyon olanaklarının arttırılması 
gerekmektedir. Tarımsal ürünlerin hasadında kullanılan mekanizasyon araçlarının tasarımında ürünlerin mekanik özelliklerinin iyi 
bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Isparta pazarlarında satışa sunulan; nane, maydanoz ve dereotu bitkilerinin mekanik 
hasadında bıçak tipinin ve kesme açısınn kuvvet ve kesme enerjisi üzerine etkisi incelenmiştir.  Dişli ve düz bıçaklar ile 
gerçekleştirilen denemelerde bitki sap bölgesinde oluşan, kesme, kopma, gerilme ve enerji değerleri Lloyd Plus Marka biyolojik 
malzeme test ünitesi ile ölçülmüştür. Denemeler, her iki bıçak tipi için bıçakların bitkiye temas açısı 45 ve 90° olacak şekilde iki 
farklı açıda gerçekleştirilmiştir. Test sonuçlarına göre bıçak çeşitlerinin ve bıçak açısının kesme parametreleri ve kesme enerjisi 
üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Deneme sonuçlarına göre en düşük kesme kuvveti değerleri dereotu 
bitkisinde 45° kesme açısında dişli bıçak ile yapılan denemelerde ortalama 1.15 N olarak elde edilmiştir. Ortalama kesme enerjisi 
değerleri ise en düşük yine dereotu bitkisinde ise 45° kesme açısı ile düz bıçak ile yapılan denemelerde 0.004 J olarak ölçülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sebze hasadı, Kesme kuvveti, Kesme enerjisi, Mekanizasyon 

 
ABSTRACT 

Green leafy vegetables are important foods for human health in terms of mineral, vitamin and energy contents. In recent years, the 
importance of vitamins and minerals in healthy nourishment has been better understood, and the consumption of vegetables rich 
in vitamins has increased. In our country, the production and harvesting of these plants is mostly carried out by traditional methods. 
Mechanization applications should be increased in the production of green leafy vegetables in order to meet the increasing demand. 
The mechanical properties of the products should be well known in the design of the mechanization tools used in the harvesting of 
agricultural products. In this study, the effects of knife type and cutting angle on cutting force and cutting energy in mechanical 
harvesting of mint, parsley and dill plants sold in Isparta markets were investigated. In the experiments carried out with toothed 
and smooth knives, the cutting, rupture, stress and energy values in the plant stalk area were measured with The Lloyd Plus 
biological material test unit. Cutting experiments were carried out at two different angles, with the contact angle of the knives to 
the stalk 45 and 90° for both knife types. According to the test results, the effects of knife types and knife angle on cutting parameters 
and cutting energy were found to be statistically significant. The lowest cutting force values were obtained in dill plant as 1.15 N in 
the experiments made with a toothed knife at a cutting angle of 45°. The average cutting energy values, were measured as 0.004 J 
in the experiments conducted with a straight knife at the cutting angle of 45°. 

Keywords: Vegetable harvesting, Cutting force, Cutting energy, Mechanization 
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Ayçiçeği ve Buğday Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanım Etkinliği Analizi: Tekirdağ-
Muratlı Örneği 

Energy Use Efficiency Analysis in Sunflower and Wheat Production: The Case of 
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ÖZET 

Enerjinin etkin kullanımıyla ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir mahsul üretim sisteminin elde edilmesi 
sağlanabilmektedir. Bitkisel üretimde enerji etkinliğinin belirlenmesi ve çevresel boyutta analizi amacıyla, enerji çıktı/girdi 
analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmada, 2021 yılı koşullarında Tekirdağ ili Muratlı ilçesi Kırkkepenekli köyünde, ayçiçeği ve buğday 
üretimi yapılan bir işletmede girdi ve çıktıların enerji eşdeğerleri incelenmiştir. İşletmenin insan işgücü, makine, yakıt-yağ, kimyasal 
gübre, kimyasal ilaç ve tohum girdileri kullanılarak; enerji oranı, özgül enerji, enerji verimliliği ve net enerji üretimi değerleri 
hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler sırasıyla Ayçiçeği için 7.4, 3.56 MJ/kg, 0.28 kg/MJ ve 45487.14 MJ/ha’dır. Buğday için enerji 
oranı, özgül enerji, enerji verimliliği ve net enerji üretimi değerleri sırasıyla; 4.17, 3.53 MJ/kg, 0.28 kg/MJ ve 72616.59 MJ/ha’dır. 
Ayçiçeği üretiminde en yüksek enerji girdi oranı %46,08 ile yakıt-yağ enerjisi iken bunu %29.81 ile kimyasal gübre enerjisi, %17.07 
ile makine enerjisi, %4.73 ile kimyasal ilaç enerjisi, %2.07 ile tohum ve %0.25 ile insan işgücü enerjisi takip etmektedir.  Buğday 
üretiminde enerji girdi oranları sırasıyla %54.37 kimyasal gübre enerjisi, %18.31 tohum enerji girdisi, %18.07 yakıt-yağ enerjisi, 
%6.54 makine enerjisi, %2.64 kimyasal ilaç ve %0.06 ile insan işgücü enerjisidir. Üretimde kullanılan girdi miktarlarının artmasıyla; 
küresel ısınma, gereksiz besin yüklenmesi ve pestisit kirliliği gibi birçok olumsuz durum ortaya çıkmaktadır. Üreticilerin tüm 
girdileri zamanında ve etkin bir şekilde uygulamaları, yüksek enerji girdilerini düşürecek ve enerji verimliliğini arttıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çıktı/girdi analizi, Enerji verimliliği, Ayçiçeği, Buğday 

ABSTRACT 

An economically and socially sustainable crop production system can be achieved through the effective use of energy. Energy 
output/input analyses are carried out in order to determine the energy efficiency in crop production and to analyze it in an 
environmental dimension. In this research, energy equivalents of inputs and outputs were investigated during sunflower and wheat 
production period in a Kırkkepenekli village of Muratlı district of Tekirdağ province in 2021 conditions. The energy ratio, specific 
energy, energy efficiency and net energy production values of the farm were calculated using the human labor, machinery, fuel-oil, 
chemical fertilizer, chemical medicine and seed inputs. The calculated values are 7.4, 3.56 MJ/kg, 0.28 kg/MJ and 45487.14 MJ/ha 
for sunflower, respectively. The energy ratio, specific energy, energy efficiency and net energy production values for wheat are 4.17, 
3.53 MJ/kg, 0.28 kg/MJ and 72616.59 MJ/ha, respectively. The highest energy input rate in sunflower production is fuel-oil energy 
with 46.08%, followed by chemical fertilizer energy with 29.81%, machine energy with 17.07%, crop protection chemicals' energy 
with 4.73%, seed energy with 2.07% and human energy consumption with 0.25%. Energy input rates in wheat production are 
54.37% chemical fertilizer energy, 18.31% seed energy input, 18.07% fuel-oil energy, 6.54% machine energy, 2.64% crop 
protection chemicals' energy and 0.06% human energy consumption, respectively. With the increase in the amount of inputs used 
in production; many negative situations arise such as global warming, unnecessary nutrient loading and pesticide pollution. The 
timely and effective application of all inputs by farmers will reduce high energy inputs and increase energy efficiency. 

Keywords: Output/input analysis, Energy efficiency, Sunflower, Wheat 
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1. GİRİŞ 
Dünya nüfüsunun her geçen gün artması, küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliğinin 

getirdiği başlıca sorunlardan birisi de gıda güvenliğidir. Yeterli ve güvenli gıda temini günümüzde 
yaşanan birçok sorunun bir araya gelmesi sonucu tehdit altındadır.  Gıda arzının yeterli düzeyde 
sağlanması, tarım alanlarındaki potansiyel verimin arttırılması ile sağlanabilir. 

Tarım sektöründe verimlilik genel olarak aşağıda sıralanan üretim unsurları üzerinden 
değerlendirilmektedir;  

· Sulama, gübreleme, ilaçlama,  
· Tohumluk kullanımı,  
· İşgücü kullanımı,  
· Alet-makine kullanımı,  
· Toprak,  
· Ürünlerin taşınması ve depolanması,  
· Girdi fiyatları, ürün fiyatları ve ürünlerin pazarlanması,  
· Vergi, teşvik, destekleme alımları,  
· İşletme büyüklükleri, arazilerin parçalılık durumu, arazi mülkiyeti,  
· Üreticilerin örgütlenme durumu ve sosyal yapı,  
· Eğitim araştırma olanakları,  
· Toprak yapısı ve iklim durumu(1). 

Ayçiçeği bitkisi %10.23' lük payı ile dünya bitkisel yağ üretimine palm, soya ve kolzadan sonra 4. 
sırada katkı sağlamaktadır. En fazla ayçiçeği üretimi Ukrayna ve Rusya’da gerçekleştirilmekte olup 
bunun yanında Türkiye’nin ayçiçeği tane üretimi 1.80 milyon tondur ve dünya ayçiçeği üretimindeki 
payı % 3.52 dir (USDA, 2021). 

Buğday, tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de insan beslenmesindeki en temel gıda 
maddelerinin elde edildiği tarla bitkisidir. Türkiye 2020/21 üretim sezonunda 6,6 milyon tonluk 
buğday ihracatı ile dünya sıralamasında 9. sırada yer almaktadır (TEPGE, 2021) . 

Tarımsal üretimde girdi ve çıktıların dikkatli bir şekilde analiz edilmesi, üretim işlemlerinde 
kullanılan toplam enerji değerinin, elde edilen ürünün enerji değeri ile karşılaştırılması 
gerekmektedir (Çelik, 2000). Tekirdağ gerek buğday gerekse ayçiçeği üretiminde Türkiye’de en fazla 
üretimin yapıldığı illerden biridir. Bu çalışma ile Tekirdağ ilinde ayçiçeği ve buğday yetiştiriciliğinde 
tarımsal enerji girdi çıktıları belirlenmiş ve enerji kullanım analizi yapılmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
Araştırma, Tekirdağ ili Muratlı ilçesin Kırkkepenekli köyünde yer alan ayçiçeği ve buğday üretimi 

yapılan bir işletmede kuru koşullarda yürütülmüştür.  
Hesaplamalar yapılırken harcanan yakıt enerjisinin bulunabilmesi, tüketilen yakıt değerlerinin 

bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla birim alanda tüketilen yakıt miktarı (l/ha) depo tamamlama 
yöntemiyle belirlenmiş ve hesaplamalarda dizel yakıt enerji eşdeğeri, 47.8 MJ/l alınmıştır (Öztürk 
vd., 2006). 

2020-2021 üretim sezonunda işletmenin insan işgücü, makine, yakıt-yağ, kimyasal gübre, 
kimyasal ilaç ve tohum girdileri kullanılarak; enerji oranı (1), özgül enerji (2), enerji verimliliği (3) 
ve net enerji üretimi (4) değerleri aşağıdaki formüllere göre hesaplanmıştır (Yılmaz vd., 2010, 
Erdoğan, 2009; Şehri, 2012)); 
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Enerji oranı =  
Enerji çıktısı
Enerji girdisi

  (1) 

Özgül enerji �
MJ
kg
� =  

Toplam enerji girdisi
Ürün verimi

 (2) 

Enerji verimliliği �
MJ
ha
� =

Ürün verimi
Enerji girdisi

 (3) 

Net enerji üretimi �
MJ
ha
� = Enerji çıktısı − Enerji girdisi (4) 

 
Ayçiçeği üretiminde kullanılan alet ve makinaların teknik özellikleri Tablo 1’de, buğday 

üretiminde kullanılan alet ve makinaların teknik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Ayçiçeği üretiminde kullanılan alet ve makinaların teknik özellikleri 

Tarla 
Uygulamaları 

Tarım makineleri 
Ortalama iş 

genişliği (cm) 
Ekonomik ömrü 

(h) 
Ortalama Ağırlık 

(kg) 

Güç kaynağı 
120-140 BG 

Traktör 
- 15000 4000 

Toprak İşleme Pulluk 200 2500 1000 

Tohum Yatağı 
Hazırlama 

Çizel 

İnce Çizel 

Tırmık 

300 

450 

400 

2500 

2500 

2500 

700 

1200 

700 
Ekim Ekim Mibzeri 400 2000 1000 
Gübreleme Gübre Makinası 1500 1500 300 
İlaçlama İlaçlama Makinası 1500 2000 300 

 
Tablo 2. Buğday üretiminde kullanılan alet ve makinaların teknik özellikleri 

Tarla 
Uygulamaları 

Tarım makineleri Ortalama iş 
genişliği (cm) 

Ekonomik ömrü 
(h) 

Ortalama Ağırlık 
(kg) 

Güç kaynağı 
120-140 BG 

Traktör 
- 15000 4000 

Toprak İşleme Goble(*2) 400 2500 2000 
Tohum Yatağı 
Hazırlama 

Çizel 

Tırmık 

300 

400 

2500 

2500 

700 

700 
Ekim Ekim Mibzeri 500 2000 2000 

Gübreleme Gübre Makinası 
(*3) 

1500 1500 300 

İlaçlama 
İlaçlama Makinası 

(*3) 1500 2000 300 

Hasat Biçerdöver 600 3000 15000 
 
Goble ile 2 defa, gübreleme ve ilaçlama makinaları ile 3’er defa uygulama yapılmıştır.  
İşletmede kullanılan girdi ve çıktıların enerji analizlerinin yapılabilmesi amacıyla Tablo 3’de 

yapılan hesaplamalarda kullanılan enerji eşdeğerleri verilmiştir.   
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Tablo 3. Hesaplamalarda kullanılan enerji eşdeğerleri 

Girdiler 
Enerji eşdeğeri katsayısı  

(MJ birim-1) Kaynaklar 

İnsan iş gücü (h) 2.3 Kızılaslan, 2009 
Makine üretim enerjisi (kg) 
Traktör 
Toprak işleme aletleri 

 
158.3 
121.3 

 
Doering, 1980 
Doering, 1980 

Kimyasal gübreler (kg) 
Azot  
Fosfor  
Potasyum  

 
45 
8 
5 

 
Ramirez ve Worrel, 2006 
Ramirez ve Worrel, 2006 
Ramirez ve Worrel, 2006 

İlaç (kg) 
Herbisit 
İnsektisit 

 
269 
214 

Baran ve Karaağaç, 2014 
Baran ve Karaağaç, 2014 

Tohum (kg) 
Ayçiçeği 
Buğday 

 
52.6 
15 

 
Sabah, 2010 

Altuntaş vd., 2019 
Dizel yakıt 47.8 Hetz, 1992 
Çıktı 
Ürün (Ayçiçeği) 
Ürün (Buğday) 

 
26.3 
14.7 

 
Sabah, 2010 

Mani vd., 2007 
 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

3.1. Ayçiçeği enerji girdi-çıktı analizleri 
 
Seçilen işletmede bütün tarımsal işlemler için 120-140 BG’de traktör kullanılmıştır. Pullukla derin 

sürüm yapıldıktan sonra gevşeyen toprağın ekim için uygun hale gelebilmesi amacıyla pullukla derin sürüm 
yapılmıştır. Tohum yatağı hazırlamak amacıyla pulluk işleminden 3 ay sonra sırasıyla çizer, ince çizer ve 
tırmık uygulamaları yapılmıştır. Ekilen tohum miktarı 280 gr/da’dır. Kuru koşullarda yapılan Ayçiçeği 
tarımı için dekara 20 lt gelecek şekilde 20:20 gübre kullanılmıştır. Ağustos ayında hasat edilen ayçiçeği 
için ürün verimi 200 kg/da’dır. Tablo 4’de ayçiçeği üretimi için toplam enerji girdileri ve enerji girdi 
oranlarının (TEGO) dağılımı verilmiştir.  

 

Tablo 4. Ayçiçeği üretimi için toplam enerji girdileri ve enerji girdi oranları 

Girdiler Toplam Enerji Girdisi TEGO (%) 
İnsan İşgücü (MJ/ha) 

Toprak işleme 9.51 

0.25 
Tohum yatağı hazırlama 4.56 
Ekim 1.14 
Gübreleme 0.46 
İlaçlama 0.34 
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Hasat 1.71 
Toplam 17.72 

Makine (MJ/ha) 
Traktör 326.19 

17.07 
Toprak hazırlama 205.50 
Ekim, gübreleme, ilaçlama 134.64 
Hasat 547.68 
Toplam 1214.01 

Yakıt+Yağ (MJ/ha) 
Traktör 192.80 

46.08 
Toprak hazırlama 2024.40 
Ekim, gübreleme, ilaçlama 433.80 
Hasat 626.60 
Toplam 3277.60 

Kimyasal Gübreler (MJ/ha) 
Fosfor 320.00 

29.81 
Azot 1800.00 
Potasyum 0.00 
Toplam 2120.00 

Kimyasallar (MJ/ha) 
Herbisit 336.25 

4.73 Toplam 336.25 
Tohum (MJ/ha) 

Ayçiçeği 147.28 
2.07 Toplam 147.28 

TOPLAM GİRDİ (MJ/ha) 7112.86  
Çıktı (kg/ha) 

Verim 52600.00  
TOPLAM ÇIKTI (MJ/ha) 52600.00  
 

Tablo 4 incelendiğinde, en yüksek enerji girdisinin yakıt-yağ enerji girdisi olduğu görülmektedir. 
Toplam yakıt tüketiminde en büyük pay ise toprak işleme ve tohum yatağı hazırlığına aittir. Diğer enerji 
girdilerinin oranı sırasıyla; %29.81 ile kimyasal gübre enerjisi, %17.07 ile makine enerjisi, %4.73 ile 
kimyasal ilaç enerjisi, %2.07 ile tohum ve %0.25 ile insan işgücü enerjisi olmuştur.   

Tablo 5. Ayçiçeği için toplam enerji girdi-çıktı ve enerji oranı 

Enerji Çıktı/Girdi oranı 7.40 
Özgül Enerji (MJ/kg) 3.56 
Enerji Verimliliği (kg/MJ) 0.28 
Net enerji üretimi (MJ/ha) 4587.14 

 

Tablo 5’de ayçiçeği için toplam enerji girdi-çıktı ve enerji oranı değerleri verilmiştir. İşletmenin insan 
işgücü, makine, yakıt-yağ, kimyasal gübre, kimyasal ilaç ve tohum girdileri kullanılarak; enerji oranı, özgül 
enerji, enerji verimliliği ve net enerji üretimi değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler sırasıyla 7.4, 
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3.56 MJ/kg, 0.28 kg/MJ ve 45487.14 MJ/ha’dır. Davoodi ve Houshyar (2009)da yaptıkları çalışmada 
ayçiçeği için net enerji üretimini 26912.93 MJ/ha, özgül enerjiyi 12.52 MJ/kg, enerji girdi çıktı oranını ise 
2.17 olarak bulmuşlardır. Baran ve Karaağaç (2014) yaptıkları çalışmada enerji çıktı-girdi oranını 3.21, 
özgül enerji değeri 8.19 MJ/kg, net enerji üretimini ise 34404.90 MJ/ ha olarak hesaplamışlardır. 

3.2. Buğday enerji çıktı-girdi analizleri 
 
Seçilen işletmede bütün tarımsal işlemler için 120-140 BG’ne sahip traktör kullanılmıştır. Toprak 

işleme aleti olarak 4 gün aralıklarla 2 defa goble kullanılarak toprak işlenmiştir. Çizel ve tırmık 
kullanılarak tohum yatağı hazırlanmış ve dekara 23 kg olacak şekilde ekim mibzeri ile uygulama 
yapılmıştır. Ekimden 1.5 ay sonra herbisit, gübreleme sonrasında insektisit uygulaması yapılmıştır. 
Ürün verimi 650 kg/da’dır. Tablo 6’da buğday üretimi için toplam enerji girdileri ve enerji girdi 
oranlarının (TEGO) dağılımı verilmiştir.  

 
Tablo 6. Buğday üretimi için toplam enerji girdileri ve enerji girdi oranları 

Girdiler Toplam Enerji Girdisi TEGO (%) 
İnsan İşgücü (MJ/ha) 

Toprak işleme 8.32 

0.06 

Ekim 1.14 
Gübreleme 1.37 
İlaçlama 1.03 
Hasat 1.71 
Toplam 13.57 

Makine (MJ/ha) 
Traktör 326.19 

6.54 
Toprak Hazırlama 308.24 
Ekim, gübreleme, ilaçlama 317.28 
Hasat 547.68 
Toplam 1499.39 

Yakıt+Yağ (MJ/ha) 
Traktör 192.80 

18.07 
Toprak Hazırlama 2506.40 
Ekim, gübreleme, ilaçlama 819.40 
Hasat 626.60 
Toplam 4145.20 

Kimyasal Gübreler (MJ/ha) 
Fosfor 320.00 

54.37 
Azot 1800.00 
Azot 5175.00 
Azot 5175.00 
Toplam 12470.00  

Kimyasallar (MJ/ha) 
Herbisit 605.25 

2.64 İnsektisit 321.00 
Toplam 605.25 
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Tohum (MJ/ha) 
Buğday 4200.00 

18.31 Toplam 4200.00 
TOPLAM GİRDİ (MJ/ha) 22933.41  

Çıktı (kg/ha) 
Verim 95550.00  
TOPLAM ÇIKTI 95550.00  

 
Tablo 6 incelendiğinde, tüm girdiler içerisinde kimyasal gübre enerjisi 12470 MJ/ha ile en yüksek 

enerji girdisini oluşturmuştur. Enerji girdi oranlarının sırasıyla %54.37 kimyasal gübre enerjisi, 
%18.31 tohum enerji girdisi, %18.07 yakıt-yağ enerjisi, %6.54 makine enerjisi, %2.64 kimyasal ilaç 
ve %0.06 ile insan işgücü enerjisi olduğu görülmektedir.  

Gözübüyük vd. (2012) yaptıkları çalışmada buğday üretiminde kimyasal gübre enerjisini 6041-
9491 MJ/ha arasında en yüksek paya sahip enerji girdisi olarak hesaplamışlardır. Toros (1991)’de 
yaptığı çalışmada gübre için enerji gereksiniminin %62.5 olduğunu bildirmiştir. 

Tablo 7’de görüldüğü gibi buğday için enerji oranı 4.17, özgül enerji 3.53 MJ/kg, enerji verimliliği 
0,28 kg/MJ ve net enerji üretimi 72616.59 MJ/ha olarak hesaplanmıştır.  

 
Tablo 7. Buğday için toplam enerji girdi-çıktı ve enerji oranı 

Enerji Çıktı/Girdi oranı 4.17 
Özgül Enerji (MJ/kg) 3.53 
Enerji Verimliliği (kg/MJ) 0.28 
Net enerji üretimi (MJ/ha) 72616.59 

 

4. SONUÇ 
 

Bir tarımsal işletmede birim alandaki ürünün enerji eşdeğeri ile üretim için harcanan enerji 
eşdeğeri arasındaki oran. başarılı ve kârlı bir üretim için bir gösterge ve bir kıyas değeri olarak 
kullanılmaktadır (Erdoğan. 2009). Bu çalışmada yapılan hesaplamalar sonucunda. ayçiçeği üretimi 
girdileri içerisinde en yüksek payı yakıt-yağ enerjisinin. buğday için ise kimyasal gübre enerjisinin 
aldığı görülmüştür. Enerji çıktı/girdi oranı göz önüne alındığında her iki ürün için de verimli bir 
üretim yapıldığı söylenebilir.  

Her iki ürün için de en önemli enerji girdilerini oluşturan gübre enerji girdisi en fazla çevre 
kirletici unsurlardır. Kimyasal gübre kullanımının azaltılması için toprak analizlerinin iyi yapılması 
ve özellikle azotlu gübre tüketimini azaltıcı çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Üretimde kullanılan girdi miktarlarının artmasıyla; küresel ısınma. gereksiz besin yüklenmesi ve 
pestisit kirliliği gibi birçok olumsuz durum ortaya çıkmaktadır. Üreticilerin tüm girdileri zamanında 
ve etkin bir şekilde uygulamaları. yüksek enerji girdilerini düşürecek ve enerji verimliliğini 
arttıracaktır.  
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ÖZET 

Son yıllarda, doğal kaynakların korunması amacıyla toprak yapısını ve verimliliğini koruyan, aynı zamanda belirli oranlarda yüksek 
ürün verimi sağlayan ve üretim maliyetlerini azaltan yeni sistem arayışları ortaya çıkmıştır. Bu amaçla tarımsal üretimde yaklaşık 
%40 girdiye sahip tarımsal mekanizasyon masraflarının önemli miktarını oluşturan toprak işleme işlemlerine yönelik koruyucu 
toprak işleme sistemlerinin önemi günden güne artmaktadır. Kurak ve yarı-kurak iklim kuşağındaki bölgelerde bu sistemlerden 
azami oranda yararlanılması, su kaynaklarının da verimli kullanımı açısından bir zorunluluk oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Kayseri 
kuru tarım koşullarında çerezlik kabak üretiminde uygulanan farklı toprak işleme sistemlerinin çimlenme oranına ve yakıt 
tüketimine etkileri belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmada, geleneksel çiftçi uygulaması, azaltılmış toprak işleme ve anıza 
doğrudan ekim yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre, çıkış oranlarının geleneksel uygulamada yaklaşık olarak %50, 
azatılmış toprak işlemenin ilkinde %75, ikincisinde %65 ve doğrudan ekimde %40 olduğu belirlenmiştir. Kulaklı pulluğun 
kullanıldığı geleneksel uygulamada ikinci haftadaki çimlenmenin, en yüksek çıkışın görüldüğü ilk azaltılmış toprak işlemeye göre 
%30 daha az olduğu tespit edilmiştir. Sistemlerin toplam yakıt tüketimi değerleri; geleneksel, azaltılmış toprak işleme-1, azaltılmış 
toprak işleme-2 ve doğrudan ekim için sırasıyla; 3.02 L/da, 2,73 L/da, 1,74 L/da ve 1,3 L/da olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; 
doğrudan anıza ekimde çimlenme ve çıkış yetersizliği olduğu tespit edilmiştir. Azaltılmış toprak işleme sistemlerinin geleneksel 
çiftçi uygulamasına göre, yakıt tüketiminde önemli düzeyde tasarruf olduğu, çimlenme oranında ise artış sağlandığı saptanmıştır. 
Özellikle kuru tarım alanlarında çerezlik kabak en uygun sistemlerin belirlenmesi ve bu çalışmaların çiftçi uygulamalarına 
yansıtılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kuru tarım, Çerezlik kabak, Toprak işleme sistemleri, Çimlenme, Yakıt tüketimi 

 
ABSTRACT 

In recent years, studies for new systems have emerged that protect the soil structure and fertility in order to protect natural 
resources, while at the same time providing high product yields at certain rates and reducing production costs. For this purpose, 
the importance of conservational tillage systems for tillage operations, which constitute a significant amount of agricultural 
mechanization costs, and have an input of approximately 40% in agricultural production, is increasing day by day. Making maximum 
use of these systems in arid and semi-arid climate zones is a necessity in terms of the efficient use of water resources. In this study, 
the effects of different tillage systems applied in the production of pumpkin seed in dry farming conditions in Kayseri on 
germination rate and fuel consumption were determined and compared. In the study, conventional, conservational, and direct 
sowing tillage methods were applied to the mulch. According to the results, it was determined that the germination rates were 
approximately 50% in conventional, 75% in the first conservational, 65% in the second, and 40% in direct sowing tillage 
applications. It has been determined that the germination in the second week in the conventional application using the plow is 30% 
less than the first conservational tillage with the highest output. The total fuel consumption values of the systems; for conventional, 
conservational-1, conservational-2, and direct sowing were determined to be 3.02 L/da, 2.73 L/da, 1.74 L/da, and 1.3 L/da, 
respectively. As a result, it has been determined that there is a lack of germination in direct sowing. Compared to the conventional 
practice of conservational tillage systems, it has been determined that there is a significant saving in fuel consumption and an 
increase in germination rate. Especially in dry farming areas, it is necessary to determine the most appropriate systems for 
confectionery and to reflect these studies on farmer practices. 

Keywords: Dry farming, Pumpkin seed, Tillage systems, Germination, Fuel consumption 
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1. GİRİŞ 
Toprak işleme uygulamaları, tarımsal üretim maliyetlerinde önemli bir paya sahiptir. Toprak 

işlemeyi azaltmak veya doğrudan ekim yapmak enerjinin korunumu, masrafların azaltılması ve 
sürdürülebilir tarım açısından önemlidir. Son yıllarda doğrudan ekim işlemleri yaygınlaşmakta bu 
sayede toprak nemi muhafaza edilmekte ve toprak ıslahı sağlanmaktadır. Ayrıca azaltılmış toprak 
işleme, çevre ve suyun korunmasında uzun vadede önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Doğal 
kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği açısından da bu yöntemlerin uygulanması önem arz 
etmektedir (Aykas ve ark., 2003). Geleneksel toprak işleme uygulamalarında tarla trafiği artmakta, 
toprak sıkışıklığı oluşmakta ve bu durum toprağın bozunmasına ve erozyona sebep olmaktadır. 
Geleneksel toprak işlemede diğer yöntemlere göre atmosfere daha fazla CO2 emisyonu 
gerçekleşmektedir. Buna ilaveten ilk makine yatırımı, insan iş gücü, çalışma zamanı, yakıt tüketimi, 
makine bakımı ve onarımı gibi girdiler daha fazla olmaktadır. Araştırmacılar azaltılmış toprak işleme 
ve doğrudan ekimde enerji verimliliğinin %25 ile %100 arasında artabileceğini, yine enerji 
ihtiyacının da %15 ile %50 arasında azalabileceğini belirtmişlerdir. Azaltılmış toprak işlemede 
tarlada işlem sayısı az olmakta, dolayısıyla makine bakım maliyeti azalmakta ve makine kullanım 
ömrü artmaktadır. Doğrudan ekimde ise geleneksel toprak işlemeye göre yıllık ortalama 31.5 litre 
yakıt tasarrufu sağlanmaktadır (Çarman ve ark., 2009). Koruyucu toprak işlemede toprak 
devrilmeden işlenir ve ekimden sonra toprak yüzeyinin en az %30’u anız veya bitki artıklarıyla 
bırakılır. Bu durum, toprak yüzeyindeki buharlaşmayı azaltarak toprağın su tutma kapasitesini 
artırmaktadır. Bunun yanı sıra bu sistemde mikro organizmalar anız ile etkileşerek, bunları 
çürütmekte ve toprağa karışmasına sebep olmaktadır. Bu sayede topraktaki organik madde ve nem 
için de tampon görevi görmektedir. Toprakta bulunan daha büyük canlılar ise toprağın yapısını 
korumakta, toprakta boşluklar oluşturarak derinlere doğru infiltrasyonu artırmaktadır (Koller, 
2003). 

Ülkemizin iklim koşulları, kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasına dâhil birçok kabak türünün 
yetiştirilmesine elverişlidir. Kabak, Cucurbitaceae familyası içerisinde, meyvesi yenen sebzeler 
grubunda yer almaktadır. Meyvesi beslenme, kozmetik ve gıda sanayiinde kullanılmakta; çekirdeği 
ise çerezlik ürün olarak tüketilmektedir (Yanmaz ve Düzeltir, 2003; Seymen vd., 2012). Dünya kabak 
üretiminde; ilk 3 sırada yer alan ülkeler sırasıyla; Çin (8 051 495 ton), Hindistan (5 142 812 ton) ve 
Rusya (1 165 834 ton)’dır. Ülkemiz ise; 580 624 ton üretim miktarı ile Dünya’da 7. sırada yer 
almaktadır (FAO, 2017). Çerezlik kabak üretiminin büyük bir kısmı (yaklaşık %72) Kayseri ve 
Nevşehir il sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir. Fakat birim alandan elde edilen en düşük 
verimin ise Kayseri ilinde gerçekleştiği bilinmektedir. Kuru tarım koşullarında, çerezlik kabak 
yetiştiriciliğinde verimi artırmaya yönelik işlemlerden en önemlisi; yeterli morfolojik gelişim için 
gerekli suyun ekonomik kullanımını sağlayabilecek farklı toprak işleme sistemleri ve ekim 
yöntemlerinin kullanılmasıdır. Ülkemizde tohum yatağı hazırlığında kullanılan tarım teknolojilerinin 
çalışma etkinliği ve ekonomikliğini artırmak amacıyla en uygun alet ve makine kombinasyonunun 
seçimi ve kullanımı önemli bir olgu haline gelmiştir (Çıtıl, 2006). Bitkinin yetişmesine uygun toprak 
koşullarının sağlanması ile tohumların çimlenme oranı artmaktadır. Ekim işleminde, tohumların 
çimlenme ve gelişme koşullarına uygun olarak toprağa bırakılması ve üzerinin toprakla düzgün bir 
şekilde kapatılması gerekmektedir. Çimlenme oranı üzerinde, toprağın nemi, sıcaklığı ve granül 
iriliğinin yanı sıra tohum-toprak temasının sağlanması da önemli bir etki oluşturmaktadır. 
Topraktaki organik madde ve bitki besin elementlerinin yeterli düzeylerde olması, tohumun sağlıklı 
bir şekilde çimlenip toprak yüzeyine çıkabilmesini sağlamaktadır (Özkan, 1985; Wutzler vd., 2017; 
Gürsoy ve Türk, 2019). 
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Tarımsal üretimde fosil yakıt ve kimyasal ilaç tüketiminin artması; toprak bozulması, hava, 
toprak ve su kirliliği gibi çeşitli çevresel sorunlara yol açmaktadır. Çevresel sorunları en aza indirmek 
ve tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak için üretim işlemlerinde enerjinin etkin kullanımı 
gerekmektedir (Pervanchon vd., 2002; Pimental, 2006; Alluvione vd., 2011). Enerji girdi-çıktı 
analizlerinin yapılması, sürdürülebilir sistemlerin planlamasında önemli rol oynamaktadır 
(Chaudhary vd., 2006; Mohammadi vd., 2010). Toprak işleme, kimyasal ilaçlama ve ekim nöbeti gibi 
uygulamalar bu tür sistemlerin enerji dengesini etkilemektedir (Khaledian vd., 2010). Tarımda enerji 
girdisini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için; doğru makine ve arazi büyüklüğü seçiminin 
yanı sıra, optimum tohum, gübre ve pestisit kullanımı da gerekmektedir (Pishgar Komleh vd., 2011; 
Gözübüyük vd., 2012). En uygun toprak işleme sisteminin seçiminde, toprak ve bitki özellikleri ile 
enerji verimliliği de dikkate alınmalıdır. Üretim sistemlerinin enerji analizleri genel olarak enerji 
verimliliği (kg/MJ), spesifik enerji (MJ/kg), net enerji (MJ/ha) ve enerji kârlılığı ile 
değerlendirilmektedir. 

Literatürde, silajlık mısır tarımında farklı toprak işleme uygulamalarında (Karaağaç ve Barut 
2007; Gözübüyük vd., 2019), buğday üretiminde farklı toprak işleme sistemlerinde (Marakoğlu ve 
Çarman, 2008; Akbarnia ve Farhani, 2014; Çarman vd. 2014) ve 2. ürün soya üretiminde; farklı 
toprak işleme uygulamalarında (Uzun vd. 2012), çimlenme oranı, yakıt ve enerji tüketimi üzerine 
çalışmalar yürütülmüştür. Ancak çerezlik kabak bitkisinde farklı toprak işleme uygulamalarının yakıt 
tüketimine ve çimlenme oranına etkisine yönelik çalışmalar sınırlı kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, 
Kayseri kuru tarım koşullarında çerezlik kabak üretiminde uygulanan farklı toprak işleme 
sistemlerinin çimlenme oranına ve yakıt tüketimine etkilerinin belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Deneme Deseni, Uygulanacak Toprak İşleme ve Ekim Yöntemleri 
Denemeler tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlı olarak 

yapılmıştır (Şekil 1). Denemelerde kullanılan her bir parselin alanı 560 m2 (100 m x 5.6 m) dir (ara 
alanlar hariç toplam uygulama alanı 6720 m2). Uygulama alanlarının belirginliği için farklı 
sistemlerin uygulandığı alanların arasında 1.4 m mesafe bırakılmıştır. Gübre olarak; çiftçi pratiği ile 
mukayesede kolaylık sağlaması amacıyla tüm parsellere sonbaharda çiftlik gübresi (1 ton/da) ve 
ekim ile birlikte DAP (18-46-0) taban gübresi (18 kg/da) uygulanmıştır. Kuru tarım uygulamasında 
ara çapa işlemi nem kaybına neden olabilmektedir. Bu sebeple ara çapa işlemi yabancı otun yoğun 
olduğu alanlarda bölgesel olarak gerçekleştirilmiştir. Geleneksel tek sıralı ekim makinesiyle toprak 
işlemesiz yapılan doğrudan ekimde herhangi bir önişlem uygulanmamıştır. Ekim öncesi tarlada çizel, 
kültivatör vb. gibi herhangi bir aletle toprak işleme uygulaması yapılmamıştır. 

 
1.TİS (1.Tekerrür)  1.TİS (2.Tekerrür)  1.TİS (3.Tekerrür) 

     

2. TİS (1.Tekerrür)  2.TİS (2.Tekerrür)  2.TİS (3.Tekerrür) 

     

3.TİS (1.Tekerrür)  3.TİS (2.Tekerrür)  3.TİS (3.Tekerrür) 

     

4.TİS (1.Tekerrür)  4.TİS (2.Tekerrür)  4.TİS (3.Tekerrür) 

            1.TİS (Geleneksel): Kulaklı Pulluk (2x) + Kültivatör + Diskli Tırmık + Tapan + Kabak Ekim Makinesi (Tekli) 
                  2.TİS (Azaltılmış):Kulaklı Pulluk + Diskli Tırmık + Kültivatör + Tapan + Kabak Ekim Makinesi (Tekli) 
                  3.TİS (Azaltılmış): Kültivatör + Kabak Ekim Makinesi (Tekli) 
                  4.TİS (Doğrudan ekim): Kabak Ekim Makinesi (Tekli) 

Şekil 1. Deneme alanının işleme deseni 
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2.2. Deneme alanı ve özellikleri  
Denemeler, Kayseri iline ait Talas ilçesine bağlı Kuruköprü mahalle sınırları içerisinde 1336 

parsel nolu tarlada gerçekleştirilmiştir. Deneme alanının rakımı 1490 m’dir. İlin son altmış yıllık 
meteorolojik verilerine göre, merkezde ortalama sıcaklık 10.4 °C’dir. Yıllık ortalama yağış miktarı 
385 mm olup Ağustos ayı (6 mm) yılın en kurak ayıdır. En fazla yağış, ortalama 54 mm ile Nisan 
ayında görülmektedir. Toplam tarım alanı 5 958 343 da’dır. Öne çıkan başlıca ürünler; şeker pancarı, 
hububat, mısır, elma, çerezlik kabaktır (Anonim, 2015).  

2.3. Denemede kullanılan traktör, tarım alet ve makineleri 
Geleneksel toprak işleme sisteminde; kulaklı pulluk (iki kez), kültivatör, diskli tırmık, tapan ve 

kombine kabak ekim makinesi (tek sıralı), azaltılmış toprak işleme sistemlerinin ilkinde; kültivatör, 
diskli tırmık (disk çapı 510 mm, disk kalınlığı 4 mm), tapan ve kombine kabak ekim makinesi (tek 
sıralı), azaltılmış toprak işleme sistemlerinin ikincisinde; kültivatör, kombine ekim makinesi (tek 
sıralı), doğrudan ekimde ise kombine kabak ekim makinesi (tek sıralı) kullanılmıştır. Uygulamalarda 
alet-makineler 75 BG’ye (56 kW) sahip traktör ile kullanılmıştır. 

Bölgede yaygın olarak kullanılan ve “çerçeveli” olarak isimlendirilen kabak popülasyonu 
kullanılmıştır. Çerezlik kabak tohumları, 140 cm sıra arası ve 70 cm sıra üzeri mesafelerde ekilmiştir. 
Üretim işlemlerinde kullanılan alet ve ekipmanların yakıt tüketimlerinin belirlenmesi için ölçekli 
ölçü kapları kullanılmıştır. Yakıt tüketimlerinin belirlenmesi için traktörün deposu başlangıçta 
tamamen doldurulmuş, ardından her uygulama sonunda ölçüm kapları ile eksilen oranda depoya 
yakıt ilave edilerek eklenen miktar kaydedilmiştir. Çimlenme oranı ise, tüm parseller için 2. ve 3. 
haftada belirlenmiş olup, çıkış yapan bitki sayılarının olması gereken bitki sayısına bölünmesiyle 
belirlenmiştir. 

2.4. Denemede kullanılan makinelerin teknik özellikleri  

Denemelerde kullanılan kombine ekim makinesinin boyu 3.5 m, genişliği 2 m, iş genişliği 1.4 m 
ve ağırlığı 450 kg olup tek sıraya ekim yapmaktadır. Makine, hareketini dişli tekerleğinden almakta 
ve üzerinde gübre deposu bulunmaktadır. Ekim makinesi tekerinin 1 tam turunda 9 farklı ölçüm 
sonucunda, ortalama 4 tohum attığı belirlenmiştir. Ekim makinesinin tekeri takoza alınarak 
performans testleri (ikizlenme, boşluk vb.) gerçekleştirilmiştir. Ekici sistem, hareketini arkadaki bir 
demir tekerlekten alması nedeniyle de tekerlekteki kayma oranları belirlenmiştir. Denemelerde 
kullanılan alet-makinelere ait bazı teknik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Kullanılacak alet-makinelere ait bazı teknik özellikler 

Alet-makine Ayak\gövde 
sayısı 

İş 
genişliği 
(cm) 

İş 
derinliği 
(cm) 

Tipi  

Kulaklı 
pulluk  

4 120 25 Asılır  

Kültivatör  11 270 15 Asılır  
Diskli tırmık 28 280 15 Asılır  
Tapan  1 280 - Asılır  
Ekim 
makinesi 

1 140 5 Asılır  
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

3.1. Yakıt tüketimi 
Denemelerde kullanılan makinelerin yakıt tüketimleri Tablo 2’de verilmiştir. TİS-1 

uygulamasında kulaklı pulluk sonbahar ve ilkbahar olmak üzere iki defa kullanılmıştır. Kulaklı pulluk 
ile toprek işleme işlemlerinde, sonbahar ve ilkbaharda yapılan uygulamalarda sırasıyla; 0,68 ve 0,57 
L yakıt harcamıştır. TİS-1 uygulamasında kulaklı pulluk ile toprak işlemeye ilaveten sırasıyla; diskli 
tırmık, kültivatör (tapanlı) ve ekim makinesi kullanılmış olup bu aletlerin yakıt tüketimleri sırasıyla; 
0.61, 0.5 ve 0.66 L olarak ölçülmüştür. Bu uygulamada (TİS-1) kulaklı pullukla 2. kez ilkbaharda 
sürüm yapılması ek yakıt maliyeti getirmiştir. İlkbaharda kullanılan kulaklı pulluk, bitki kök 
seviyesindeki nemli toprağı toprak yüzeyine çıkardığı için bitki çıkışı ve gelişimine olumsuz etki 
yapmıştır. TİS-2 uygulamasında sonbaharda kulaklı pulluk ile toprak işleme, ilkbaharda ise diskli 
tırmık ve kültivatör ile toprak işleme yapılmıştır. Yakıt tüketimleri, pulluk için 0.68 L, diskli tırmık 
için 0.61 L, kültivatör için 0.48 L ve ekim makinesi için 0.96 L olmuştur. TİS-3 uygulamasında yalnızca 
kültivatör ve ekim makinesi kullanılmıştır. Bu uygulamada yakıt tüketimi değerleri, kültivatör için 
0.63 L ve ekim makinesi için 1.11 L olarak ölçülmüştür. TİS-4 uygulamasında geleneksel kombine 
kabak ekim makinesiyle doğrudan ekim yapılmış olup makinenin yakıt tüketimi 1.3 L olarak 
ölçülmüştür. 

 
Tablo 2. Makinelerin yakıt tüketimi değerleri (L da-1) 

Makine TİS-1 TİS-2 TİS-3 TİS-4 
Kulaklı Pulluk 
(sonbahar-
ilkbahar) 

0.68+0.57=1.25 
(sonbahar+ilkbahar) 

0.68 
(sonbahar) 

- - 

Diskli Tırmık 0.61 0.61 - - 
Kültivatör+Tapan 0.5 0.48 - - 
Kültivatör - - 0.63 - 
Ekim mak. 0.66 0.96 1.11 1.3 
Total 3.02 2.73 1.74 1.3 

3.2. Çimlenme oranı 
Çalışmada, TİS-1, TİS-2, TİS-3 ve TİS-4 uygulamalarına ait çimlenme oranları Şekil 2’de 

sunulmuştur. Çimlenme oranları incelendiğinde TİS-1 uygulamasında ekilen tohumların 2. haftada 
%54’ü, 3. Haftada ise %88’i çimlenmiştir. Uygulamada 2. haftada çimlenmenin az olmasının 
sebebinin, ilkbaharda ikinci kez kulaklı pullukla sürüm yapılması olduğu düşünülmektedir. 
İlkbaharda pullukla sürüm yapılması, kök derinliğindeki yüksek nemli toprağı tohum yatağı alanına 
karıştırarak nem oranını yükseltmiş ve toprağın fiziksel yapısını etkilemiştir. TİS-2 uygulamasında 
çimlenme oranı 2. haftada %77, 3. haftada ise %95 olarak belirlenmiştir. Bu uygulamada çimlenme 
oranının yüksek olmasının sebebinin, sonbaharda pullukla sürümünün gerçekleşmesinden dolayı 
kar ve yağmur sularının bitki kök besleme aralığında birikmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Bununla birlikte, ikinci toprak işleme aletleri (diskli tırmık ve kültivatör) yüzeysel toprak işlemeyi 
başarılı bir şekilde yaptığı ve toprağı karıştırarak iyi bir tohum yatağı hazırladığı için çimlenme oranı 
artmıştır. TİS-3 uygulamasında tohum yatağının yeterli derecede hazırlanamamasından dolayı 
çimlenme oranları 2. haftada %64, 3. haftada ise %82 olarak görülmüştür. Ayrıca, kuru tarım 
koşullarında tohumun çimlenebilmesi için yeterli nem isteğinin karşılanamaması, çimlenmelerin 
istenilen düzeyde gerçekleşememesine neden olmuştur. TİS-4 uygulamasında toprak işleme 
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yapılmaksızın doğrudan ekim yapılmıştır. Bu uygulamada tohuma uygun tohum yatağının 
hazırlanamaması ve toprak yüzeyinin kuru olmasından dolayı 2. haftada %32, 3. haftada ise %62’lik 
oranlarda düşük çimlenme gözlemlenmiştir. 

 

 
Şekil 2. TİS-1, TİS-2, TİS-3 ve TİS-4 uygulamalarına ait çimlenme oranları 

4. TARTIŞMA 
Çalışmamızla uyumlu şekilde, Karaağaç ve Barut (2007), ikinci ürün silajlık mısır tarımında farklı 

toprak işleme ve ekim yöntemlerini, yakıt tüketimi açısından karşılaştırmış ve doğrudan ekim 
yönteminin diğer yöntemlere göre %85-92 oranında tasarruf sağladığını belirtmiştir. Marakoğlu ve 
Çarman, (2008), çalışmalarında buğday üretiminde üç farklı toprak işleme sistemi (anıza ekim, 
geleneksel ve azaltılmış toprak işleme) uygulamıştır. En yüksek yakıt tüketimini, geleneksel toprak 
işlemede (5.15 L da-1), en düşük yakıt tüketimini ise anıza ekimde (0.91 L da-1) elde etmişlerdir. 
Buğday tane verimi değerlerini, geleneksel toprak işlemede sırasıyla 121.40 kg da-1 ve 255.86 kg da-

1, azaltılmış toprak işlemede 108.85 kg da-1 ve 223.60 kg da-1, anıza ekimde ise 104.15 kg da-1 ve 
230.41 kg da-1 olarak saptamışlardır. Tabatabaeefar vd. (2009), çalışmalarında enerji tüketiminin 
belirlenmesi amacıyla, buğday tarımında geleneksel toprak işleme, üç farklı azaltılmış toprak işleme 
ve doğrudan ekim yöntemlerini incelemişlerdir. En yüksek enerji tüketimini geleneksel toprak 
işleme yönteminde 11.78 MJ/kg, en düşük enerji tüketimini ise doğrudan ekim yönteminde 8.81 
MJ/kg olarak belirlemişlerdir. Moreno vd. (2011), geleneksel toprak işleme, koruyucu toprak işleme 
ve organik sistemlerde arpa bitkisinde arpa-nadas, arpa-burçak ve arpa-ayçiçeği münavebelerinde 
enerji etkinliğini araştırmışlardır. Toplam enerji girdilerini; geleneksel toprak işleme, koruyucu 
toprak işleme ve organik sistemde sırasıyla; 11.7 GJ ha-1 yıl-1, 10.4 GJ ha-1 yıl-1, ve 3.41 GJ ha-1 yıl-1 
olarak belirlemişlerdir. Enerji girdilerinin organik sistemde, diğer sistemlere göre 3.0–3.5 kat daha 
az olduğunu ortaya koymuşlardır. Uzun vd. (2012), Antalya koşullarında buğday üretiminden sonra 
2. ürün soya üretiminde; geleneksel, koruyucu ve doğrudan ekim (kuru ve nemli arazilerde) toprak 
işleme sistemlerinin yakıt tüketimine ve verime etkisini araştırmışlardır. Yakıt tüketimini; en az 
doğrudan ekimde (7.5 L ha–1), en fazla ise geleneksel toprak işlemede (71.5 L ha–1) saptamışlardır. 
Kumar vd. (2013), buğdayda geleneksel ve azaltılmış toprak işleme uygulamalarının enerji kullanım 
etkinliğini belirledikleri çalışmalarında; koruyucu toprak işleme uygulamalarında enerji kullanım 
etkinliğinin %13 arttığını belirlemişlerdir. Akbarnia ve Farhani (2014), buğday bitkisinde farklı 
toprak işleme uygulamalarının yakıt tüketimine etkisini araştırmışlardır. Geleneksel, koruyucu 
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toprak işleme ve doğrudan ekim uygulamasında yakıt tüketim değerlerini sırasıyla; 59.33 L ha-1, 
29.67 L ha-1 ve 14.33 L ha-1 olarak elde etmişlerdir. Çarman vd. (2014), araştırmalarında buğday 
üretiminde, koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim uygulamalarına örnek olabilecek 5 farklı 
alternatif toprak işleme sisteminin; enerji bilançolarını belirlemişledir. Uygulamalarda net enerji 
oranı değerlerinin 8.23 ile 11.74 arasında değiştiğini ve doğrudan ekim uygulamasında net enerji 
oranının geleneksel uygulamaya göre %34.64 daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Lu ve Liao (2017), 
CO2 emisyonunu belirledikleri çalışmalarında; doğrudan ekim, çizel ve freze uygulaması sistemlerini 
kullanmışlardır. Ayrıca sistemlerin ekonomik karşılaştırmasını yapmışlar ve kuru tarım alanlarında 
çizel kullanımının ekonomik açıdan olumlu sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Özgöz vd. (2017), Orta 
Anadolu’da patates üretiminde iki farklı çeşitte (Marfona ve Hermes) farklı toprak işleme 
sistemlerinin (T1: Sonbaharda çizel + ilkbaharda diskli tırmık, T2: Sonbaharda kulaklı pulluk + 
ilkbaharda diskli tırmık, T3: İlkbaharda çizel + diskli tırmık, T4: İlkbaharda kulaklı pulluk + diskli 
tırmık, T5: İlkbaharda rotatiller) enerji verimliliğini karşılaştırmışlardır. En büyük enerji kullanım 
etkinliğini (Marfona: 2.29; Hermes: 1.77), enerji verimliliğini (Marfona: 0.64 kg/MJ; Hermes: 0.49 
kg/MJ) ve enerji karlılığını (Marfona: 1.29; Hermes: 0.77) T3 uygulamasında, en düşük değerleri ise 
T5 uygulamasında belirlemişlerdir. Gözübüyük vd., (2019) Erzurum koşullarında silajlık mısır 
tarımında dört farklı sulama seviyesi (tam ve üç kısıtlı sulama) ile üç farklı toprak işleme sisteminde 
(geleneksel, azaltılmış, toprak işlemesiz) enerji kullanım etkinliğini araştırmışlardır. Toprak 
işlemesiz ve azaltılmış toprak işlemenin, geleneksel toprak işlemeye kıyasla sırasıyla %17.4 ve %9.1 
enerji tasarrufu sağladığını saptamışlardır. Tüm sulama seviyelerinde en yüksek silaj veriminin 
toprak işlemesiz sistemde elde edildiğini belirtmişlerdir. 

5. SONUÇ 
Çalışmada çerezlik kabak bitkisinden geleneksel (TİS-1), azaltılmış toprak işlem-1(TİS-2), 

azaltılmış toprak işleme-2 (TİS-3) ve toprak işlemesiz doğrudan ekim (TİS-4) olmak üzere dört farklı 
toprak işleme uygulamasının yakıt tüketimine ve çimlenme oranına etkileri araştırılmıştır. 
Beklenildiği gibi daha az aletle işlenen uygulamalarda yakıt tüketimi daha az olmuştur. Ancak 
ekimden önce işleyen alet sayısı azaldıkça ekim makinesinin yakıt tüketiminin arttığı 
gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin toprak işleme sayısının azalması ve toprağın makinelere karşı 
daha fazla direnç göstermesi olarak kabul edilebilir. Buna ek olarak kabak çekirdeğinin yeterli 
çimlenme düzeyine ulaşabilmesi için sonbaharda 1. sınıf toprak işleme aleti olan kulaklı pullukla, 
ilkbaharda ise 2. sınıf toprak işleme aletlerinden biri ile işlenerek ekim yapılması önerilmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction and Research Questions & Purpose 
The most important of the processes to increase the yield in the cultivation of pumpkin seed; In 

dry farming conditions, it is the use of different tillage systems and planting methods that can provide 
the economical use of water necessary for adequate morphological development. In Turkey, the 
selection and use of the most suitable tool and machinery combination has become an important 
phenomenon in order to increase the working efficiency and economy of agricultural technologies 
used in seed bed preparation.  

Studies on the effect of different tillage practices on fuel consumption and germination rate in 
pumpkin seeds have been limited. The purpose of this study is to determine and compare the effects 
of different tillage systems applied in the production of pumpkin seed in dry farming conditions on 
the germination rate and fuel consumption. 

Methodology 
Since there is no registered pumpkin seed variety in Turkey, the pumpkin population commonly 

used in the region and called "framed" was used. Pumpkin seeds were sown at 140x70 cm row 
spacing. In the conventional tillage system; Moldboard plough, cultivator, disc harrow, harrow and 
combined sowing machine, in the first of the conservative tillage systems; cultivator, disc harrow, 
harrow and combined sowing machine, in the second of the conservative tillage systems; cultivator, 
combined sowing machine, and direct sowing tilalge systems; combined sowing machine were used. 
In applications, tools-machines were used with a 75 HP (56 kW) tractor. 

Scaled measuring cups were used to determine the fuel consumption of the tools and equipment 
used in the processes. In order to determine the fuel consumption, the tractor's tank was completely 
filled, then the tank was refilled with measuring cups at the end of each application and the amount 
of added fuel was recorded. The germination rate was found by counting the number of plants in all 
plots in the 2nd and 3rd weeks and dividing by the total number of plants to be planted. 

Results and Conclusions 
In the study, the highest fuel consumption was obtained in the conventional tillage (TİS-1) 

application (1690 ml), followed by the first of the protective tillage (TİS-2) application (1530 ml). In 
terms of germination, TİS-2 application had the highest germination rate (95%) at the end of the 3rd 
week, followed by TİS-1 application (88%). 

As expected, fuel consumption was lower in applications with fewer tools. However, it was 
observed that the fuel consumption of the sowing machine increased as the number of tools 
processed before sowing decreased. The reason for this can be considered as the decrease in the 
number of tillage and the greater resistance of the soil to the machines. In addition, in order for the 
pumpkin seeds to reach a sufficient germination level, it is recommended to sow with a 1st class 
tillage plow in autumn and with one of the 2nd class tillage tools in spring. 
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ÖZET 

Mısır bitkisi, özellikle hayvan beslenmesinde, insan beslenmesinde ve endüstride kullanım olanakları olması nedeniyle hem 
Dünya’da ve hem de Ülkemiz ’de önemli dereceye sahip bir bitkidir. Mısır tarımı zinciri düşünüldüğünde, gelecekteki ürünü elde 
etmede en başta gelen aşamanın mısır tohumunun ekilmesi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tohumların toprak ile en uygun şekilde 
temasının sağlanarak olanaklar ölçüsünde bütün tohumların zarar görmeden toprak yüzeyine çıkışının sağlanması istenmektedir. 

Günümüzde mısır tohumluklarının ekim işlemi büyük çoğunlukla ekim makinaları ile yapılmaktadır. Söz konusu ekim 
makinalarında tohumların toprağa ekilmesi işlevini ekici ayaklar gerçekleştirirken, onların toprak ile temasını ise baskı tekerlekleri 
sağlamaktadır.  

Mısır bitkisinin geniş-yuvarlak, küçük yuvarlak, geniş-düz ve küçük-düz yapılarında tohumlukları olabilmektedir. Genel bir 
değerlendirme ile mısır bitkisinin tohumluk boyutları; tane uzunluğunun 0.9-1.4 cm, tane genişliği 0.5-1 cm, tane kalınlığı 0.4- 0.9 
cm aralıklarında olduğu bilinmektedir. Bu tohumlukların toprağa bırakılması amacıyla toprakta uygun şekil oluşturulması işlevini 
çizi açıcılar gerçekleştirmektedir. 

Toprağa ekilen tohumların, topraktan nemi bünyesine alarak en kısa sürede toprak yüzeyine çıkması diğer bir amaçtır. Bu işlem de 
tohumun toprakla en iyi şekilde temas etmesiyle meydana gelmektedir. Bu görev ise baskı tekerlekleriyle sağlanmaktadır. 

Bu çalışmada, mısır tarımında kullanılan ekim makinalında ekici ayak ve baskı tekerlek tipleri hakkında genel bilgiler verilmesi 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çizi açıcı (gömücü) ayak, Baskı tekeri tipleri 

 
ABSTRACT 

Maize is a plant with an important degree both in the world and in our country, especially because of its possibilities for use in 
animal nutrition, human nutrition and industry. When considering the maize agriculutre chain, planting the maize seed must be 
understood as the foremost step in obtaining the future crop. Therefore, it is desirable to ensure that all seeds reach the soil surface 
without being damaged as much as possible by ensuring the most appropriate contact of the seeds with the soil.  

Nowadays, the sowing process of corn seeds is mostly done with sowing machines. In these sowing machines, the furrow opener 
perform the function of planting the seeds in the soil, while the press wheels provide their contact with the soil. 

The maize has large-round, small-round, wide-flat and small-flat seed structures. Seed sizes of maize with a general evaluation; it is 
known that the grain length is between 0.9-1.4 cm, the grain width is between 0.5-1 cm, and the grain thickness is between 0.4- 0.9 
cm. In order to put these seeds in the soil, the furrow openers perform the function of forming the appropriate shape in the soil. 

In this study, it is aimed to give general information about the types of furrow opener and press wheels in sowing machines used in 
maize agriculture. 

Keywords: Furrow opener, Press wheel types 
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1. GİRİŞ 
Ekim, doğada sürekliliğin bir parçası olup, ileride yeni bitki oluşturmak için tohum veya 

fidenin toprağa gömülme işlemi olarak tanımlanır. Toprağa ekilen tohumun filizlenip yetişmesi için 

gerekli olan hayat koşullarının sağlanması ve tohumun iyi hazırlanmış tohum yatağına ekilmesi 

gerekmektedir (Poyraz Ülger 1982). 

Ekim işlemi, bitkisel üretim amacıyla ana bitkiyi oluşturacak tohumları tohum yatağına bitki 

isteklerine uygun yatay düzlemdeki bir dağılımla belirli bir derinliğe yerleştirme ve üzerini kapatma 

işlemidir (Karayel ve Özmerzi, 2005).  
Mısır bitkisinin yetişme koşulları dikkate alındığında, mısır ekim makinaları değişik 

çeşit(atdişi mısır, cin mısır, sert mısır, şeker mısır) ve büyüklükteki(yuvarlak, yassı, ufak, büyük) 

mısır tohumlarını, istenen ekim normlarında belirlenen yetişme alanları olacak biçimde birbirine 

paralel sıralara ekebilmelidir. Bu makinaların önemli parçalarından ikisi; çizi açıcı ayaklar ve baskı 

tekerlekleridir. 

 Karayel ve Özmerzi (2005)’nin Önal, 1995’ten bildirişine göre en modern ve kaliteli ekici 

düzene sahip bir hassas ekim makinası ile çalışmada bile, gömücü ayakların gereği gibi görev 

yapmaması nedeniyle ekimde başarısızlıkla karşılaşılabilmektedir. 
 Bir gömücü ayağın tohumları istenen sıra üzeri uzaklık yanında aynı derinlikte ekmesi 

bitkilerin yeknesak gelişimi ve böylece hasat kayıplarının azaltılması açısından şarttır. Gömücü 

ayaklar bir ekim makinasının topraktaki tohum dağılımına etki eden en son parçasıdır (Karayel ve 

Özmerzi, 2005). 

 Yapılan araştırmalarda farklı gömücü ayakların sıraya kesintisiz ekim yöntemi için ekim 

kalitesine etkileri araştırılmıştır. Yapılan literatür araştırmasında hassas ekim makinalarında farklı 

tip gömücü ayakların kullanımına ilişkin yeterli araştırmaya rastlanmamıştır (Karayel ve Özmerzi, 

2005). 

 Ekimi gerçekleştirilen tohumların tamamına yakının toprak yüzeyine çıkış yapması nihai 

hedef olan verim açısından önemlidir. Bu nedenle tohumların istenilen derinliğe bırakılması, 

kapatılması ve en kısa sürede toprak nemini alarak toprak yüzeyine çıkması gerekir. Bu işlemi 

sağlayan “tohum ekici” düzeneklerin önemli parçalarından biri de özellikle toprakta var olan nemin 

korunması açısından baskı tekerlekleri önem arz etmektedir. 
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2. MISIR EKİMİNDE ÇİZİ AÇICI (EKİCİ) AYAK TİPLERİ 

 Yazılı kaynaklar incelendiğinde çizi açıcı (ekici) ayakların tohum ekim işlemi yapan ekim 

makinalarının en önemli parçalarından biri olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu ekipmanlar insanlara 

yararlı olacak ürünlerin yetişme ortamlarına bırakılması için toprakta uygun çizilerin açılmasını 

sağlamaktadırlar. 

 Tohum ekim makinalarının işlev gören önemli parçalarından olan çizi açıcı (ekici) ayaklar; 

tohumların büyüyüp gelişerek ürün oluşturacakları çizileri açmak, istenen çimlenme koşularına 

uygun olarak çiziye yerleştirmek, çizinin tekrar toprak ile kapatılacak şekilde olması görevlerini 

yapmaktadırlar. Bu görevin yerine getirilmesi için bir ekici ayağın aşağıdaki istekleri karşılaması 

gerekir (Mutaf, 1984):  

a- Farklı toprak ve tohum yatağı hazırlık koşullarında tıkanmadan çalışabilmelidir,  

b- Tohum, toprak ve iklim özelliklerine uygun değişik ekim derinliklerine ayarlanabilmelidir,  

c- Su hareketini hızlandırmak için çizi tabanını hafifçe bastırabilmeli ve tohumu nemin yeterli 

olduğu toprak katmanına bırakabilmeli,  

d- Su kaybını önlemek, çimlenmeyi ve çıkışı sağlamak için tohumların üzerini gevşek kabarık 

toprakla örtebilmeli,  

e-Tohum ile toprak arasında teması sağlayabilmeli, 

f- Ayakların sökülüp takılması ve yeni sıra aralıkları için ayarlanması kolay olmalıdır. 

 Çizi açıcı(ekici) ayakların tipleri görevi yerine getirme koşullarına ve toprak tipine göre 

değişebilmektedir. Mısır ekiminde kullanılan farklı çizi açıcı ayaklar bulunabilmektedir. 

 Ancak burada yalnızca balta tip ve diskli çizi açıcı ayaklar hakkında genel bilgiler verilmiştir. 
 

2.1. Balta tip çizi açıcı 
 Balta tip ekici ayaklar döküm malzeme olarak yapılan, ön kısmı toprağı yararak iz açan yapıya 

sahip olup ekim makinalarının önemli parçalarından biridir. Ekilecek tohumun toprağa istenilen 

şekilde bırakılması için toprakta V şeklini andıran ark açmaktadırlar. Ekim makinalarına monte 

edilecek biçimde 16-19 cm uzunlukta 3.5-5 cm genişlikte ve 13-16 cm yükseklikte 

ölçeklendirilmektedirler. Buna ek olarak açılan çizilere tohumun bırakılmasından önce toprağın 

girmesini önleme amacıyla 9-12 cm yükseklikte ve 17-20 cm uzunluğunda iki adet kanat 

bulunabilmektedir. 

 Sezer (2012) Sakarya koşullarında mısır ile ilgili yaptığı çalışmasında balta tip çizi açıcı ayağı 
kullanmış ve ölçülerini vermiştir (Şekil 1) 
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Şekil 1. Balta tip ekici ayak fotoğrafı ve ölçüleri (Sezer 2012). 

 Yazgı (2013), Karayel ve Özmerzi (2005)’den bildirişine göre mısır ve karpuz tohumlarının 

ekiminde balta, çapa, tek diskli ve çift diskli çizi açıcı (gömücü) ayakların, tohum dağılım düzgünlüğü 

üzerine etkisini araştırdıklarını, çalışma sonucunda gerek yatay ve gerekse düşey düzlemdeki 

dağılım açısından en iyi çizi açıcı (gömücü ayağın) balta tip ekici ayağın olduğunu bildirmiştir. 

 

2.2. Diskli tip çizi açıcı ayaklar: Çiftli disk tip(doble disc)- tek diskli tip(single disc) 

 Diskli tip ekici ayaklar işlenmiş veya yarı işlenmiş, nemli hatta sap kalıntıları bulunan 

arazilerde de çalışabilmektedirler Yazgı (2013). Çift diskli ekçi ayaklarda iki disk arasındaki açı 10-

150 olabilmektedir.  

Planlama amacına göre düz, dış bükey(convex) veya iç bükey(concave) olab, çapları 25-35 cm 

olabilmektedir. 

 

        
  a-tek diskli ekici ayak    b-çift diskli ekçi ayak  

Şekil 2. Tek ve çift diskli ekçi ayak görüntüsü (Karayel ve Özmerzi, 2005). 

 

3. MISIR EKİMİNDE BASKI TEKERİ TİPLERİ 

 Mısır ekiminde, baskı tekerleklerinin çok farklı tipleri mevcuttur. Onların toprak tipi ve 

toprakta işlevlerine göre üstünlükleri söz konusu olabilmektedir. 
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3.1. I tip (lastik temas yüzeyli-standart) 

 Günümüzde hemen bütün mısır ekim makinalarının çoğunda kullanılan baskı tekerleği 

tipleridir. Çapları 30-35 cm, iz genişliği 16-18 cm dir. Toprağa temas eden lastik yüzeyli ünite, jant 

üzerine konumlandırılmıştır. Mısır tohumunun ekiminden sonra, dizaynları nedeniyle toprağa en az 

düzeyde baskı yapmaktadırlar. Özellikle hemen hemen keseksiz denilebilecek topraklarda daha 

uygun olabilmektedirler. 

 

 
 Şekil 3. I standart tip lastik temas yüzeyi baskı tekeri.(https://ozdoken.com.tr/en-

US/Product/Group/seeding-group/precision-planter-coulter-type/fixed-frame--coulter-type) 
 

3.2.  I tip (lastik temas yüzeyli-daha büyük çaplı) 

 Bu tip baskı tekeri tipinin 1. Baskı tekerleklerinden farkı, çap ölçüsünün daha fazla olmasına 

dayanmaktadır. Çapları 50 cm, iz genişliği 18 cm dir. Bölüm 3.1. deki gibi toprağa temas eden lastik 

yüzeyli ünite, jant üzerine konumlandırılmıştır.  

 Sezer (2012) yaptığı çalışmasında 18 cm genişlik ve 50 cm çap 'a sahip, üzerinde 3 cm et 

kalınlığında lastik, ekim makinasına bağlantı kolu dahil ağırlığı 19 kg olan topraktaki iz alanı 272 cm2 

baskı tekerini kullanmıştır (şekil 4).  

   
 

Şekil 4. . I tip daha büyük çaplı lastik temas yüzeyi baskı tekeri (Sezer 2012) . 
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3.3. V tip (sac temas yüzeyli) 

 Bu tip baskı tekerlekleri ekimi yapılan tohumun her iki yan tarafından olmak üzere bastırarak 

belli ölçüde sıkıştırmayı sağlamaktadır. 

V şeklinde düzenlenmiş olup iki parçalı, 3.5 mm kalınlığında saç yüzeylidir. Her iki saç 

plakanın kenar kısımlarında çapı 3 cm olan kesilmiş yarım daireler bulunmaktadır. İki parça 

arasındaki üst boşluk 125 mm, alt boşluk 2.5 cm dir. Tekerleğin, ekim makinasına bağlantı kolu dahil 

ağırlığı 11.7 kg’dır. Üst genişlik 220 mm, alt genişlik 110 mm’dir. Plakaların zemin ile oluşturduğu açı 

250 dir. Toprakta bıraktığı iz alanı 36 cm2 dir (Sezer 2012). 
 

    
  

Şekil 5. V tip (sac temas yüzeyli) baskı tekeri (Sezer 2012) 
 
3.4. V tip (içi dolu lastik temas yüzeyli) 

Bu tip baskı tekerlekleri iki parçalı içi tamamen lastik malzemesi ile dolu dolayısıyla da lastik 

temas yüzeyli baskı tekerlekleridir. V şeklinde dizayn edilmişlerdir. Bir anlamda, V tip (sac temas 

yüzeyli) baskı tekerleklerinin farklı versiyonudur. 

Sezer (2012) yaptığı çalışmasında iki parçalı, saç malzemeden yapılmış bir jant üzerinde 4.5 

cm genişliğe sahip dolgu lastik, her bir tekerlek çapı 32 cm, tekerleğin, ekim makinasına bağlantı kolu 

dahil ağırlığı 10.8 kg ve tekerlekler yatay ile 110 açı ile eğimli baskı tekerleklerini kullanmıştır. 
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Şekil 6. V tip (lastik temas yüzeyli) baskı tekeri (Sezer 2012) 

3.5. İki parçalı tip (sac temas yüzeyli) 

Bu baskı tekerlekleri iki parçalı temas yüzeyleri metal malzemedir. Baskı tekerlekleri, ekimi 

yapılan mısır tohumunu her iki baskı tekerinin ortasında kalacak şekilde ve belli bir açıyla bastıracak 

biçimde dizayn edilmişlerdir. Farklı boyutlarda olabilmektedirler. 

Sezer (2012) yaptığı çalışmasında, iki parçalı ve 4 mm kalınlığında saç yüzeyli, genişliği 17 cm, 

yüksekliği 40 cm, yüzey ile yaptığı açı 300, iki parça arasındaki boşluk 5 cm olan baskı tekeri 

kullanmıştır (Şekil 8) 

Ülkemizde mısır ekiminde, pnömatik ekim makinalarının yaygın olarak kullanılmadığı 

yıllarda, mısır ekimi amacıyla yatayda döner plakalı mekanik ekim makinalarında metal temas 

yüzeyli baskı tekerlekleri kullanılmaktaydı (şekil 9). Bu baskı tekeri iki parçalı olup çapı 55-60, 

genişliği 13-16 cm idi. 
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Şekil 8. İki parçalı sac tip (sac temas yüzeyli) baskı tekeri (Sezer 2012) 
 

   
 

Şekil 9. Yatayda döner plakalı ekim makinalarında kullanılan baskı tekeri. 
 

4. SONUÇ 
Var olan çalışmalarda mısır ekiminde özellikle balta tip ve diskli tip çizi açıcı ayakların başarıyla 

kullanıldığı ifade edilmektedir. Yine günümüzdeki mısır ekiminde kullanılan pnömatik ekim 

makinaları incelendiğinde büyük çoğunlukla balta tip çizi acıcı ayakların olduğu görülmektedir. 

Ancak burada balta tip ekici ayakların farklı malzemelerle yapılmasının uygunluğu ve balta tip ekici 

ayak şeklinin “biçimlendirilmesi” konusunda değişikler araştırılabilir 

 Baskı tekeri tiplerinin farklı olanları bulunmaktadır. Zaman zaman baskı tekerleklerinin 

işlevlerini uygun olarak yerine getiremediği konusunda görüşler olabilmektedir. Bu nedenle bunlar 

ile ilgili çalışmaların artırılması yarar sağlayabilir 
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ÖZET 

Susam, Anadolulun geleneksel ve kadim ürünlerinden biri olup kültüre alınmış en eski yağ bitkisidir. Yetiştiriciliği M.Ö. 5500 
yıllarına dayanmaktadır. Ancak günümüzde çeşitli nedenlerle susam, üretim alanlarının daralması ile gündeme gelmektedir. Bu 
nedenlerin başında, susam tam mekanize hasat mekanizasyonunun olmamasıdır. Türkiye’de yetişen yerli susam çeşitleri 
indeterminant büyüme özelliği göstermektedir. Bitkide senkronize olmayan çiçeklenme ve bunu takiben farklı hasat olgunluğuna 
sahip kapsüllerin bulunması hasadın tam mekanize olmasının önündeki en büyük engeldir. Hasat sırasında dökülme kayıplarının 
azaltılması, alt kapsüllerin hasat olgunluğuna gelmesi ile birlikte 3-6 gün içinde hasadın tamamlanması koşuluna bağlıdır. 
Geleneksel hasatta susam ekim alanı ve hasatta işçi sayısı kayıp oranını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla Ülkemizde susam 
hasat mekanizasyonunda yaşanan sorunlar ekim alanlarının gün geçtikçe daralması ile sonuçlanmıştır. Çalışmanın amacı susam 
yetiştiriciliğinde maliyetleri artıran en önemli aşama olan hasadın yarı mekanize bir sistemle yapılabileceği konusunda susam 
üreticilerin bilinç düzeylerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Çalışmada, hem yarı mekanize susam hasadı yapmaya karar vermiş 
bir susam üreticisi, hem de susamda mekanize hasada uygun çeşit geliştirme ıslahı çalışmaları olan araştırıcıların da 
faydalanabileceği karar verme aşamaları kapsamında çeşit seçimi, ekim, bakım, hasat ve harmanlama faaliyetlerini söz konusu hasat 
yöntemine göre yeniden oluşturma bir sistematik içinde sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Susam, Hasat, Biçerbağlar 

 
ABSTRACT 

Sesame is one of the traditional and ancient products of Anatolia and is the oldest oil plant cultivated. Its cultivation dates back to 
5500 BC. However, nowadays, sesame comes to the fore with the narrowing of production areas due to various reasons. The most 
important of these reasons is the lack of harvesting mechanization for sesame. Turkey's local sesame varieties show indeterminant 
growth characteristics. The unsynchronized flowering of the plant followed by the presence of capsules with different harvest 
maturity is the biggest obstacle to fully mechanized harvesting. Reducing the losses during the harvest depends on the completion 
of the harvest within 3-6 days. In traditional harvest, sesame planting area and number of workers directly affect the loss rate. 
Therefore, the problems experienced in the mechanization of sesame harvest in our country resulted in the decrease of cultivation 
areas day by day. The aim of the study is to contribute to raising the awareness of sesame producers that harvesting, which is the 
most important stage that increases the costs in sesame cultivation, can be done with a semi-mechanized system. In the study, a 
useful guide is presented both for a sesame producer who decided to harvest semi-mechanized sesame, and for researchers who 
are working on cultivar development and breeding suitable for mechanized harvesting in sesame. Varieties, planting, care, 
harvesting and threshing activities are presented in a systematic way according to the semi-mechanized harvesting method within 
the decision-making stages. 

Keywords: Sesame, Harverst, Binder 
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1. GİRİŞ 
Susam (Sesamum indicum L.) Personatae takım ve Pedaliceae familyası üyesidir. İklim, çeşit ve 

yetiştiricilik koşullarına bağlı olarak değişmekle beraber 80-180 cm boylanan ve 40-50 cm kök 
derinliğine sahip dik büyüyen bir yağ bitkisidir. Susam tohumları ortalama %25 protein, %14 
karbonhidrat ve % 50 ve üzerinde yağ içeriğine sahiptirler (Batu ve Batu, 2020). Susam yağı, 
antioksidan içeriği ve yüksek oranda doymamış yağ asidi içeriği ile insan sağlığı bakımından kıymetli 
yağlar arasındadır. Yağ asitleri bakımından; %35,9-42,3 oleik asit, %41,5-47,9 linoleik asit, %7,9-
10,2 palmitik asit, %4,8-6,1 stearik asit içeriği ile yağ bitkileri arasında ilk sıralarda yer alan kıymetli, 
kaliteli ve geleneksel ürünlerimizden biridir (Tan, 2011). 

Susam tohumu pek çok farklı alanda hammadde olarak kullanılmaktadır. Antioksidan etkili  
yüksek oranda sesamin ve sesamolin içeriği ile raf ömrünü uzatmak ve gıdaları saklamak amacıyla 
(özellikle patates cipsi yapımında) kullanıldığı gibi kozmetik, ilaç, yağ sanayi, böcek öldürücü bazı 
ilaç ve sabun yapımında  kullanım alanı bulmuştur (Oplinger vd., 1990). Sesamin ve sesamolin 
maddelerinin yer fıstığı, soya ve pamukta görülen bazı kök nematotları ile mücadelede 
kullanılabileceği ve bu amaçla ön bitki olarak susamın ekilmesi tavsiye edilmiştir (McBrayer, 1984; 
Hagan vd., 1998). 1940 yılında susam yağı pyrethrin insektisitleri (yumuşak gövdeli böcekler, yaprak 
bitleri, yaprak bitleri, mealybugs, örümcek akarları, pis böcekler, tırtıllar ve beyaz sinekler gibi 
çiğneme ve emen böcekler vb. gibi) için Synergist olarak patent alınmıştır (Ağar vd., 1991).  

Alternatif tıp uygulamalarında susam ve susam yağının fitosteroller bakımından zengin olması 
LDL ve toplam kolesterol seviyelerinin azaltılmasında, koroner kalp hastalıklarında, kötü huylu 
tümör oluşumunun azaltmasında, obez insanlarda kilo kontrolü amaçlarıyla kullanılabilmektedir 
(Tekin vd., 2007). Susam tohumu iyi bir lif, protein, yüksek düzeyde magnezyum, çinko, kalsiyum, 
ayrıca B1, B3 ve B6 vitaminlerinin önemli bir kaynağıdır ve selenyum içeriği ile tiroid bezi sağlığını 
destekler (Anonim, 2021).  

İnsan sağlığı açısından son derece önemli bir yere sahip susam, agro ekolojik bölgeler dikkate 
alındığında Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere, Doğu Anadolu ve 
Karadeniz Bölgeleri hariç hemen hemen tüm bölgelerimiz de yetişme imkanı bulmaktadır. Ülkemizde 
yaklaşık olarak 2019 yılı kayıtlarına göre 16.893 ton susam üretimi yapılmıştır. İllere göre dağılım 
incelendiğinde, Antalya 3.567 ton ile ilk sırada yer almaktadır.  Antalya ilini Manisa (3.413 ton), 
Muğla (3.060 ton), Uşak (2.181 ton), Adana (1.526 ton), Balıkesir (625 ton), Denizli (539 ton), 
Çanakkale (477 ton), Osmaniye (378 ton) ve Şanlıurfa (323 ton) illeri takip etmektedir (Tüik, 2020). 

Susam üretim maliyeti genel olarak toprak işleme, ekim, bakım işleri, hasat, harmanlama yanında 
bu faaliyetler sırasında kullanılan değişken giderlerden (gübreleme, tohum, kimyasal ilaçlama, 
mazot)  oluşturmaktadır. Susamın yaygın olarak üretildiği illerden biri olan Şanlıurfa da II. ürün 
şartlarında üretilen susam ürününe ait masraflar toplamı tablosu (Tablo 1) incelendiğinde en yüksek 
maliyet kalemlerinden birinin hasat işçiliği olduğu görülmektedir. Ana ürün koşullarında bu değerler 
verime paralel olarak artmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 

148



Tablo 1. Şanlıurfa ilinde ikinci ürün susamın üretiminde masraflar toplamı (Anonim, 2020) 
İşlem İnsan 

işgücü 
(h/da) 

Makina 
işgücü 
(h/da) 

Birim Tutar  
(TL)* 

Açıklama 

Derin sürüm 0,31 0,31 da 30,50 S. pulluk 
İkileme 0,12 0,12 da 16,00 Kültüvatör 
Tapan 0,06 0,06 da 8,50  
Ekim + gübre 0,47 0,22 da 12,50 Ekim mak. 
Ekim + gübre 0,47  h 4,41 Yardımcı 
TOPLAM 1,43 0,71  71,91  
Bogaz + çapa 1,00 1,00 da 6,00 Sedde aleti 
Çapa + gübre 0,20 0,20 da 8,50 Çapa mak. 
Gübreleme 0,19 0,20 h 1,78 Yardımcı 
Gübreleme 1,00 0,20 da 10,00 Güb. çap. 
TOPLAM 2,39 1,60  26,28  
Hasat+harman 5,34 2,67 h 50,08 Elle 
Taşıma 0,50 0,50 kg 4,05 Kamyon 
TOPLAM 5,84 3,17  54,13  
Tohum kg/da  0,4 kg 6,00 Sertifikalı 
Gübre kg/da  5  kg 50,00 20.20.0  
Üst gübre kg/da  2  kg 13,00 %33 A.S.  
TOPLAM    69,00  
MASRAFLAR TOPLAMI 221,32  

*2020 yılı fiyatlarına göre 
 
Son 30 yıl içinde hasat döneminde işçi temininde yaşanan sıkıntılardan dolayı susam üretim 

alanının hızla daraldığı bilinmektedir. Türkiye’de iklim şartlarına uygun, kapsülü çatlamayan verimli 
çeşitler bulunmadığı için susam hasadı biçerdöverlerle yapılamamaktadır. Bu durum üretim 
maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Flip (1988)’in yapmış olduğu çalışmaya göre, susam 
üretiminde toplam üretim maliyeti içerisinde elle hasat %34, diğer hasat maliyetlerini ise %25 olarak 
tespit edilmiştir. Dizdaroğlu ve Tan (1995) çalışmalarında, susam üretim maliyetinin yaklaşık 
%70’inin hasat sırasında kullanılan insan işgücünden kaynaklandığını tespit etmişlerdir.  

Günümüz koşullarında hasadı mekanize olmayan susam yerine, üreticiler tam mekanize olmuş 
ürünleri tercih etmektedirler. Susam yetiştiriciliğinde, verim ve kaliteyi koruyarak, zaman ve işçiden 
tasarruf sağlayıp daha geniş alanlarda üretim yapabilmek için kabuledilebilir tam ya da yarı 
mekanize üretim zincirinin tüm aşamalarının üreticilere sunulması gerekmektedir. Konu ile ilgili 
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerince yürütülen çalışmaların sonucunda, belirli şartlarda 
uygulanabilir olduğu belirlenen yarı mekanize susam hasadı yöntemi son yıllarda üreticilerin ilgisini 
çekmeyi başarmıştır. Bu hasat yöntemine göre üreticilerin çeşit seçiminden tarla hazırlığı, bakım 
işlerine kadar pek çok tarımsal faaliyet şeklini değiştirmeleri ve belirlenen karar verme aşamalarını 
uygulamaları gerekmektedir. Ayrıca kamu ve özel sektörde yürütülmekte olan pek çok susam ıslah 
programında makinalı hasada uygunluk kriterleri yeniden gözden geçirilmeli ve bu 
değerlendirmelerde kullanılabilecek parametreler için standartlar oluşturularak makinalı hasada 
uygun çeşitlerin geliştirilmesine destek sağlanmalıdır.  

Türkiye’de susam tarımında tam hasat mekanizasyonunun olmaması ve henüz biçerdöverle 
hasada uygun verimli çeşitlerin geliştirilememesi üretim miktarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle 
mevcut tescilli ve yerli çeşitlerin hasadında yarı- mekanize hasat yönteminin üreticilere 
benimsetilmesi, kısıtlı zamanda hasadının yapılması gereken susam alanlarının artmasına katkı 
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sağlanabilecektir. Bu çalışma, yarı mekanize susam hasadında karar verme aşamaları ve yarı 
mekanize hasat için yapılması gereken faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla TAGEM/10/05/01/004 
nolu “Çukurova Koşullarında Biçerbağların Ana ve II. ürün Susam Hasadında Kullanılabilirliğinin 
Araştırılması” başlıklı projenin uygulama çıktıları dikkate alınarak üreticiler için hazırlanan karar 
aşamalarını içermektedir. Aynı zamanda makinalı hasada uygun susam ıslah programı 
yürütücülerinin de kullanımına sunularak yeni seçim kriterleri oluşturmalarına destek verilmesi 
amaçlanmaktadır.  

  

2. YARI MEKANİZE HASAT SİSTEMİNDE KARAR VERME AŞMALARI 

2.1. Aşama 1: Hasat Yöntemine Karar Verme 
a- Elle hasat: Türkiye’de yetişen yerli susam çeşitlerinin indeterminant büyüme özelliği 

göstermesi ve senkronize olmayan çiçeklenme ile bunu takiben farklı hasat olgunluğuna 
sahip kapsülleri bir bitki üzerinde görmek mümkündür. Bu durum hasadın daha çok insan 
emeğine dayalı olarak yapılmasına, hasadın uzun sürmesine, maliyetin artmasına ve geniş 
alanda üretim yapılamamasına neden olur. Yine de susamın elle hasat edilmesine karar 
verilmiş ise başarılı bir hasat ve kabul edilebilir ürün kaybı için iklimsel verilere de bağlı 
olarak bitkideki olgunluk emareleri görülmeye başladıktan sonra 3-8 gün kadar bir zaman 
içinde hasadın tamamlanması gerekir. Bundan sonraki her gün kapsül çatlamasına bağlı 
olarak kayıplar hızlı bir şekilde artar. Olgunluk dönemine girmiş susamda hasat geciktiğinde; 
1.gün %5, 2. Gün %10, 4. gün %25, 6. Gün %60 oranında açılma kayıpları meydana gelir 
(Uğurluay, 2002).  Geleneksel olarak hasat olgunluğuna erişmiş (alt kapsüller çatlamış, 
yapraklar dökülmüş, kapsüller kahverengine dönmüş)  bitkiler el ile çekilerek kökleri ile 
birlikte sökülür. Köklerdeki toprak silkelenir ve 10-15 bitki bir araya getirilerek demet 
yapılarak bağlanırlar. Kurutulmak için demetler tarlada çadır şeklinde bir araya getirilir ve 
gümül yapılır. Bu haldeki susam bitkisinin kuruma süresi yaklaşık 10-15 gündür (Şekil 1).  

 

           
(a)                                                               (b) 

Şekil 1. Hasat olgunluğuna ulaşmış susam bitkisinin elle hasadı (a), gümül oluşturma (b) 
(Fotoğraflar: Y, Vurarak) 

Daha sonra gümüller bez üstüne silkelenerek tohumlarından ayrılarak hasat ve harmanlama 
tamamlanır. Elle yapılacak hasatlarda ekim alanı, hasat dönemi çalışacak işçi sayısına göre 
ayarlanmalıdır (Yılmaz, 2008) . 
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b- Yarı mekanize hasat: Susam bitkisinin özelliklerine göre dizayn edilmiş biçerbağlar 

kullanılarak yapılmalıdır (Şekil 2). Hasat başarısında anahtar, kullanılan makinanın “susam 
aksamına göre organları yeniden düzenlenmiş biçerbağlar” olduğundan emin olmak ve yarı 
mekanize hasat yöntemine göre tüm tarımsal faaliyetleri yeniden düzenlemektir. Arpa ve 
buğday hasadında kullanılan biçerbağlar, susam hasadına uygun değildir. Susam hasadında 
kullanılabilen biçerbağları Türkiye’de üreten birkaç firma bulunmaktadır. Kullanılan 
biçerbağların bazı teknik özellikleri Tablo 2’ de verilmiştir. Bu hasat makinası, susamı kökten 
keser, belli kalınlıkta demet yapar, kesme yerinden yaklaşıl 28-30 cm üztünde bağlar ve 
konveyör yardımıyla tarla yüzeyine yavaşça bırakır. 
 

Tablo 2. Susam hasadında kullanılan biçerbağlara ait teknik özellikler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                          (a)                                                           (b) 

Şekil 2. Susam hasadında kullanılan biçerbağlar (a), biçerbağların önden görünüşü (b)  
(Fotograflar: Y.Vurarak) 

 
Hasat ve demetlerin bağlanması işi makina tarafından, diğer tüm işler işçi marifeti ile 

yapıldığından bu yöntem yarı mekaniza hasat yöntemi olarak adlandırılır.  1 işçinin 1 da’ lık alandaki 
susamları kökünden sökmesi, demet yapması ve gümül haline getirmesi ortalama olarak 8-10 saatlik 
bir süreyi bulurken, yarı mekanize hasat yöntemi ile yapılan hasat, demet yapma ve bağlama işi aynı 
alan için yaklaşık 45-60 dakikada gerçekleşir. Bu sonuçlara göre geleneksel hasatta 1 dekar alanda 
bir işçinin 10 kat daha fazla zaman ve emek harcaması demektir. Yarı mekanize hasat, elle hasattan 

Traktör Gücü  HP 18 
İş Genişliği                         cm 140 
İş Kapasitesi                      da/h 8 
Hasat Yüksekliği             cm ayarlanabilir 
Bağlama Yüksekliği        cm 28 
Uzunluk                  cm 316 
Genişlik                  cm 196 
Yükseklik               cm 110 
Ağırlık                                  kg 340 
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farklı olarak alt kapsüllerin çatlamamış ancak kahverengine dönmüş olduğu dönemde başlatılır 
(geleneksel hasattan 3-4 gün önce). Yarı mekanize hasatta en üstteki kapsüllerin verime olan etkileri 
göz ardı edilir, bu kayıp kabul edilebilir düzeydedir. Proje çalışmaları sonuçlarına göre yarı mekanize 
hasatta ortalama olarak ana üründe %7-8, ikinci üründe ise %4-5 civarında kabul edilebilir bir kayıp 
oluştuğu tespit edilmiştir. Bahsedilen kayıp içinde biçerbağların bitkiye yapmış olduğu etkinin 
(vurma, silkeleme gibi) yanı sıra kökten kesim işlemi neticesinde köksüz kalan ve hızla kuruyan 
bitkinin üst kapsülleri besleyememesi ve üst kapsüllerin kısmen kendini dolduramamış, küçük 
kalmış olmasından da kaynaklanır (Vurarak vd., 2014).   

Yarı mekanize hasatta kullanılması planlanan biçerbağlar sayısı ekim alanının büyüklüğünü 
belirlemede en önemli faktördür.  Ekim alanı mevcut biçerbağlar sayısına bağlı olarak belirlenmeli 
ya da uygun iklim koşullarında kademeli ekim planlanmalıdır. Özellikle ana üründe 5-7 gün ara ile 
ekimler gerçekleştirilerek hasat olgunluğunun 5-10 gün farkla gelişmesi ve hasat makinasının 
dökülme olmadan yani kayıp oluşmadan çalışmasını garantiler. Genel olarak çok büyük ekim alanı 
tek parça olarak planlandığında hasadın ilk günü ile son günü arasında özellikle kapsül çatlaması 
bakımından farklılıklar oluşur. Dolayısıyla ilk gün hasat kayıpları az, son günlere doğru olgunluk ve 
kapsül çatlaması arttığı için kayıplar fazla olmaya başlar. Bir biçerbağ için 50 da sonraki her 50 da 
için ise için 5-7 gün aralıklı ekim yapılması gerekir. 

 
Tablo 3. Yarı mekanize hasatta ana ve II. ürün koşullarında elde edilen verilerin geleneksel 

hasat verileri ile karşılaştırılması (Vurarak, 2021) 
Yetiştirme 
koşulları 

Kalite 
parametreleri 

Yarı mekanize hasat Geleneksel  
hasat 

 
 
 

 
Ana ürün 

Verim (kg/da) 151,31 163,61 
1000 dane (g) 2,84 3,10 
Protein (%) 18,29 18,29 
Yağ(%) 56,38 56,69 
Yağ asitleri (%)  
-Palmitik 10,68 10,85 
-Stearik 6,05 6,44 
-Oleik 40,92 41,01 
-Linoleik 40,15 40,78 

 
 
 

 
II. ürün 

Verim (kg/da) 140,72 135,00 
1000 dane (g) 2,82 2,97 
Protein (%) 21,64 21,44 
Yağ(%) 55,49 53,28 
Yağ asitleri (%)  
-Palmitik 10,93 10,83 
-Stearik 6,76 6,63 
-Oleik 40,77 40,22 
-Linoleik 40,00 40,47 

Yarı mekanize hasat yönteminin birim maliyeti azaltmasının yanında hasat edilen ürüne kalite 
bakımından olumsuzluklar yaratmaması da beklentiler arasındadır. Yarı mekanize hasat ile 
geleneksel hasat arasında kalite kriterleri bakımından farklılıklar oluşmadığı ve bu değerlerin Türk 
Gıda Kodeksinin belirlemiş olduğu değerler (Anonim, 2009) arasında kaldığı belirlenmiştir. Tablo 
3’de ana ve ikinci ürün koşullarında yarı mekanize ve geleneksel hasat yöntemlerine göre hasat 
edilen susama ait bazı kalite parametreleri verilmiştir.   
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2.2. Aşama 2:  Yarı Mekanize Hasat İçin Kayıplarının En Az Olduğu Hasat Zamanının Tespit 
Edilmesi 
Akdeniz ikliminde, genel olarak ana üründe hasat Ağustos, II. üründe ise Eylül sonu Ekim ayı 

başında yapılır. II. Ürün tarımında hasadın sonbahar yağmurlarının olduğu dönemde yapılması 
önemli bir sorundur. Nemli hava gümüllerin kurumasını yavaşlattığı gibi, kapsül içindeki tohumların 
çimlenmesine neden olarak verim kayıplarını artırır (Şekil 3). Ayrıca geç hasatlarda kapsüllerin 
açılarak tohumların dökülmesine ve kayıpların artması ile sonuçlanır (Şekil 4).  

 

 
Şekil 3. Hasat zamanı yüksek nem ve yağıştan dolayı kapsül içinde tohumların çimlenmesi 

(Fotoğraf: Y. Vurarak) 
 

 
Şekil 4. Geç hasatta açılan kapsüller ve dane kayıpları (Fotoğraf: Y.Vurarak) 

 
Susam bitkisinde hasat olgunluğunu belirlemede kullanılan en önemli kriter kapsül renginin 

koyulaşması ve alt yaprakların dökülmesidir (Attibayeba et all., 2010). Şekil 5’ de bitki ve kapsüllerin 
olgunlaşma ve kuruma döneminde ki görüntüleri verilmiştir.  Makinalı hasatta 89 nolu kuruma 
evresinin alt kapsüllerde görülmesi ancak kapsül çatlamasının olmaması istenir.  
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Şekil 5. Olgunlaşma ve kuruma aşamaları: (79) bitkide fizyolojik olgunluk tamamlanmıştır; (81) 

kapsül rengi açık yeşilden sarıya doğru değişiminin başlangıcı; (89) olgunlaşma tamamlanmış, 
kapsüllerde kurumalar başlamıştır; (90) bitki üzerindeki tüm sürgünler gelişimini tamamlamıştır; 

(93) en alttaki yaşlı yapraklar koyu yeşilden sarıya doğru değişmeye başlar; (98) yaprakların büyük 
bir bölümü dökülmeyi tamamlamıştır  (Attibayeba ve ark., 2010). 

  
Bu durumda geleneksel yöntemle yapılan hasada göre 3-4 gün önce olacak şekilde yarı mekanize 
hasada başlamak gerekir. Böylece makinanın bitkiye olan çarpma, sarsma gibi mekanik etkilerden 
bitki etkilense bile kapsüller henüz açmadığı için en az dökülme ile hasat tamamlanmış olacaktır.  
Geleneksel hasada göre 10 kat daha az zamanda yarı mekanize hasadın yapılabiliyor olması ve 
ürünün zarar görmediği bilgisi yöntemin üreticilerce kabul edilebilirliğini artıracağı 
düşünülmektedir.  

Biçerbağlar ile yapılan hasatlarda bitki kökten kesilip gümül yapıldığından, geleneksek yöntemde 
olduğu gibi (köklü) bitkideki tepe kapsülleri olgunluğunu tamamlayacak kadar canlı kalamaz. Köklü 
(geleneksel) ve köksüz (yarı mekanize hasat) bitkinin gümül yapılarak kurutulmasındaki farklılık 
budur (Şekil 6). Yarı mekanize hasatta köksüz kurumaya bırakılan bitkilerde yağ, yağ asitleri, protein 
oranının geleneksel hasattan elde edilen ürün ile istatistiksel olarak aynı olduğu belirlenmiştir ve 
Tablo 3’de görülebilmektedir (Vurarak vd., 2012).  
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(a)                                             (b) 

Şekil 6. Geleneksel hasat-köklü bitki (a), biçerbağlar ile hasat-köksüz bitki (b) 
 
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüz bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, 

biçerbağlar ile hasat edilen susamlarda bir miktar ürün kaybı yaşanmasına rağmen, kalite 
değerlerinde, geleneksel olarak hasadı yapılan (yani kökleri topraktan sökülüp kurumaya bırakılan) 
ürün arasında hiçbir fark olmadığı tespit edilmiştir. 

2.3. Yarı Mekanize Hasada Uygun Çeşit Seçimi 
Akdeniz iklimi koşullarına uygun olabilecek bazı tescilli çeşitler olarak, Muganlı 57, Özberk -82, 

Tan-99, Orhangazi-99 ve Kepsut-99 gibi pek çok yerli çeşitleri sayılabilir (Tan, 2012). Ancak yarı 
mekanize hasat için yaprak ayası dar, hasat zamanında yapraklarının büyük bir bölümünü döken 
Orhangazi-99, Tan-99 ve Kepsut-99 çeşitleri diğer çeşitlere göre daha uygundur. Uzun yıllar boyunca 
hemen hemen tüm susam üretim alanlarında Muganlı-57, Gölmarmara çeşitleri gibi yüksek verimi, 
her türlü şarta karşı dayanıklı ve lezzetli tohuma sahip olmasına rağmen yarı mekanize hasada 
heybetli fiziksel yapıları nedeniyle uygun değillerdir. Yarı mekanize hasatta kullanılacak olan 
biçerbağların performansının artması, kayıpların azaltılması bakımından ekimi yapılacak çeşitlerde 
şu özellikler aranmalıdır: 

 
1. Dal sayısı az ve hasat olgunluğunda yaprakları döken çeşitler: Fazla dallanan (7-10) susam 

çeşitlerinin yarı mekanize hasat sistemiyle biçilmeleri, toplanmaları, demet yapılmaları ve 
bağlanmaları güçleşir. Tıkanmalar yaşanır. Bu nedenle 1-5 dal olan susam çeşitleri tercih 
edilmelidir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Dal sayısı az ve hasat olgunluğunda alt yapraklarını dökmüş olan bir susam çeşidi 

(Fotograf: Y.Vurarak) 
 

2. Yaprak şekli çoğunlukla bıçak/mızrak tipinde olan çeşitler: Yaprak şekli yarı mekanize susam 
hasadında önemli bir parametredir. Genel olarak yarı mekanize susam hasadına uygun susam 
çeşitlerinde her tipten yaprak görmek mümkünse de, yaprakların büyük bir bölümü mızrak 
şeklinde olan tipler seçilmelidir (Langham, 2018) (Şekil 8). Yaprak ayası çoğunlukla geniş 
olan çeşitlerde (örneğin Muganlı 57) makinanın demet yapma boğazı tıkanır, performan 
düşer, kayıplar artar. Ayrıca yapraklarda oluşan hastalıklar, hasat sırasında bağlama ipinin 
kaygan hale gelmesini ve bağlama işinin yapılamamasına da neden olur. 
 

 
                                      (a)                                  (b)                                             (c) 
Şekil 8. Mızrak yaprak (a),  Bitki üzerindeki yeri (b), yumurta şekilli yaprak (c) (İşler, 2021) 
 

3. Sap kesiti kare olan çeşitler: Yarı mekanize hasatta, sap kesitinin kare olması hasat sırasında 
kesim işlemini kolaylaştırır. Silindirik bir kesite sahip bitki sapının kesimi sırasında bitki öz 
sıvılarının da etkisiyle kayganlaşma ve makinanın kesme işlemi yapan düzenden 
kurtulmasını kolaylaştırır (Langham, 2018) (Şekil 9). 
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Şekil 9. Sap kesiti kare olan susamlarda sap kesiti görüntüsü (Langham, 2018) 
 

4. İlk kapsül bağlama yüksekliği en az 30-33 cm arasında olan çeşitler: Yarı mekanize hasatta 
kullanılacak olan biçerbağların bağlama ve kesme yüksekliği dikkate alındığında, kayıpların 
azalması bakımından ilk kapsül bağlama yüksekliğinin makinaya göre belli aralıkta olması 
gerekir. Bu nedenle ilk kapsül tutma yüksekliği 28-33 cn arasında olan çeşitler tercik 
edilmelidir. 

5. Sap kalınlığı az olan çeşitler: Sap kalınlığı çeşitten çeşide değikenlik göstermektedir. Ancak 
yarı mekanize hasat yapılmasına karar verilmiş ise sap kalınlığı yüksek çeşitler (Örneğin 
Muganlı 57) tercih edilmemelidir. Ana ürün de sap kalınlığı II. ürüne göre daha fazla 
olduğundan makinanın performansı II. üründe daha yüksek, yakıt ihtiyacı daha azdır. 

6. Yatmaya dayanıklı çeşitler: Yatma, çeşidin verim performansına, sap yapısına, uygulanan 
kültürel işlemlere göre değişiklik gösterebilir. Susamda yatma çeşit özelliği olmakla birlikte,  
genel olarak seyreklemenin geç dönemde yapılmasından da kaynaklanır. Yatmış susamın 
biçerbağlarla hasadı zordur. 

7. Kapsüllerin az tüylü ya da tüysüz olması: Kapsüllerin tüysüz özellikte olması yarı mekanize 
hasatta makina performansını artırır (Langham, 2018). Kapsüllerin tüylü formda olması 
beyazsinek polülasyonunun artmasında bir faktördür. Beyazsinek zararına bağlı olarak 
bitkide mukozamsı yapışkan öz sıvıların artarak demetleme işlemi sırasında bağlama 
mekanizmasının çalışamasını engeller ve bağlama ipinin sıklıkla kopmasına neden olur. 
Türkiye’de yetişen susamların kapsül tüylülükleri bakımından yaklaşık %42’ü çıplak veya çok 
kısa tüylü, %47’si seyrek tüylü ve %11 ise sık tüylüdür (İşler, 2021). 

8. Bitki boyu 150 cm’yi geçmeyen çeşitler: Bitki boyu yarı mekanize hasatta önemli bir kriterdir. 
Demetler belli bir kalınlığa ulaştığında kesme yüksekliğinden yaklaşık 28-30 cm üzerinde 
bağlama işlemi yapılır. Bitki boyu 150 cm nin üzerinde ise bağlama yeri, demetin deste 
yapıldığı besleme boğazında dik durmasını engeller, bu durum ipin sıkı bağlanmamasına ve 
demetin dağılmasına neden olur. 
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3. YARI MEKANİZE HASADA UYGUN YETİŞTİRİCİLİK  

Susamda yarı mekanize hasadın yapılabilmesi için, hasat yöntemine uygun yetiştiricilik yapmak 
şarttır. Hasadın biçerbağlar ile yapılması planlanmış ise mutlaka biçerbağların susam aksamına göre 
modifiye edilmiş olması gerekir. Aksi takdirde buğday ya da arpa sapından daha kalın, daha dallı, 
daha uzun olan susamın hasadı mümkün olmayacak ya da ciddi kayıplarla sonuçlanacaktır. Yarı 
mekanize hasat II. ürün koşıllarında yetiştirilen susam hasadında daha verimli olmaktadır. Ancak ana 
ürün koşulları içinde küçümsenemeyecek düzeyde etkili bir hasat yöntemidir (Vurarak ve ark., 
2014). 

3.1. Yarı Mekanize Hasada Uygun Toprak Hazırlığı ve Ekim 
1- Ana Ürün: Derin çizel ile Mart-Nisan aylarında ilk sürüm yapılır. Çizelden sonra, diskaro, 

tapan, toprak çok kesekli ise dikey rotovatör, sırt listeri ve sırt tapanı kullanılarak ekim yatağı 
sırt oluşturularak hazırlanır. 

2- İkinci Ürün: Ana üründe olduğu gibi pulluk kullanılmaz ancak II. ürün toprak hazırlığı ana 
ürün toprak hazırlığından farlılıklar içerir. Ana ürün hasadından sonra (Haziran ayının ikinci 
yarısı)  1-2 defa diskaro, ardından toprak çok kesekli ise dikey rotovatör, tapan, sırt listeri ve 
sırt tapanı çekilerek ekime hazır hale getirilir. Hem ana üründe hem de II. ürün de ekimler 
mutlaka sırta yapılmalıdır (Anonim, 1996).  
 

Susam bir çapa bitkisi olduğu için sıraya ekim yapmak en uygun yöntemdir. Ekim işlemi 
mekanizasyon olanaklarına göre farklı tip ekim makinaları kullanılarak yapılabilir. Bunlardan ilki, 
1/10 oranında kumla karıştırılmış tohumun kovalı tip pamuk ekim makinası kullanılarak 
ekilmesidir. İkinci ve tavsiye edilen ise, 64 ya da 72 delik plakaya sahip pnömatik ekim makinası ile 
ekimin gerçekleştirilmesidir. Genel olarak pamuk ekim makinası ile ekim yapılacaksa 400 g/da, 
pnömatik ekim makinası ile yapılacaksa 200 g/da tohum kullanılmalıdır. Ekim 70 sıra arası 15 cm 
sıra üzeri olacak şekilde yapılmalıdır (Anonim, 1996; Tan, 2012).  

 
3.2. Yarı Mekanize Hasada Uygun Seyretlme 

Yarı mekanize hasatta seyreltme ve seyreltilmiş bitkinin sudan sonraki dik ya da yatık büyüme 
şekli hasat makinasının performansını doğrudan etkilediği için son derece önemlidir. Seyreltme, 
genel olarak bitki boyu 5-10 cm aralığında iken yapılmalıdır (Şekil 10).   

 

     
(a)            (b) 
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Şekil 10. Yarı mekanize hasada uygun seyreltme doğru zamanı (a),  yanlış zaman (b) 
 
Geç dönemlerde yapılan seyreltmeler makina performansıdı olumsuz yönde etkiler. Boyu fazla 

uzamış bitkilerde seyreltme yapıldığında bitki gövdesi yatar ve yatık şekilde gelişimine devam eder. 
Bu durum hasat makinasının bu bitkileri hasat edememesine ya da makinanın tıkanmasına neden 
olur (Şekil 11). Sık ekimde 1-2 kez seyreltme ile sıra arası en az 15-18 cm olması sağlanmalıdır. 
Pnömatik ekim amakinası ile sıraya ekim yapılsa da, makinanın ekici plaka deliklerinde birden fazla 
tohum tutunduğu için seyreltme işlemi genellikle gerekli olur. Ekim yapılan bölge nemli ve hava 
sıcaklığı yüksek ise hastalık ve zararlı populasyonunun artmaması amacıyla sıra üzeri 20-25 cm ye 
kadar artırılabilir. Sık ekimlerde dallanma daha az olacağı için nemi düşük bölgelerde sık ekim tercih 
edilebilir. Yarı mekanize hasad, sık ekim yapılmış alanlarda daha avantajlıdır. 

 

     
(a)                                                        (b) 

 
Şekil 11. Yarı mekanize hasadı olumsuz etkileyen yanlış zamanda seyreklenmiş susam fideleri 

(Fotograf: Y. Vurarak) 
 

3.3. Yarı Mekanize Hasada Uygun Sulama 
Susam, köklerine oksijenin gitmesini engelleyecek her türlü sulama şeklinden olumsuz etkilenir. 

Aşırı su ya da gövdeye temas eden sulama şekli susamın kök hastalıklarına yakalanmasına neden 
olur. Bu nedenle de mutlaka sırta ekim yapılmalıdır. Ana üründe ekim tavlı toprağa yapılmalı, II. 
üründe ise ekimden sonra çıkış suyu verilmelidir. Daha sonraki sulamalarda çiçeklenme başlangıcına 
kadar su verilmez. Böylece bitki tabandaki suya erişmek için lifli köklerini aşağılara kadar uzatarak 
toprağa daha sıkı tutunur. Çiçeklenmenin başlangıcında ve ortasında olmak üzere 2-3 su verilebilir 
(Tan, 2012). Yarı mekanize hasada uygun olarak sulama karık usulü ya da damla sulama şeklinde 
yapılmalıdır. Nemli bölgelerde susam yetiştiriciliğinde yağmurlama sulama tavsiye edilmez. Suyun 
bitki yaprağı üzerinde kalması ve nemin daha da yükselmesi ile öncelikli olarak beyazsinek zararı 
artar. Bitkide oluşan zararlanma hasat sırasında bitki üzerindeki bazı bitki öz sıvılarının daha da 
armasına ve makinanın demetları bağlama işleminde çeşitli aksaklıklara ve tıkanlaların oluşmasına 
neden olur.  
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3.4. Yarı Mekanize Hasada Uygun Tarımsal Faaliyetler Tablosu 
Üretici, susam hasadını yarı mekanize olarak yapılmaya karar verilmiş ise aşağıdaki adımların 

(Tablo 4) tamamını gerçekleştirmiş olduğundan emin olmalıdır. Bu karar verme aşmaları hasat 
başarısını etkileyen kararlardır. 

 
Tablo 4. Yarı mekanize hasatta karar verme aşamaları ve bu aşamaların hasat başarısına etkileri  

 
Yarı mekanize hasatta karar verme aşamaları ve onaylama  

Hasat 
başarısını 
etkileme 

oranı (%) 
1. Yarı mekanize hasada uygun çeşit seçtim  ✓ 90-100 
2. Ana ürün ya da ikinci ürüne uygun toprak işleme yaptım  ✓ 60-80 
3. Her 50 da ekim alanı için ekim zamanını bir hafta kaydırarak yaptım  ✓ 70-80 
4. Ekimi uygun toprak ve hava sıcaklığı koşullarında önceden hazırladığım 

sırtlara gerçekleştirdim  ✓ 
90-100 

5.Pnömatik ekim makinası ile ekim yapıp, normu ayarladım  ✓ 60-70 
6.Ekimle birlikte tavsiye edilen dozlarda gübre uygulaması yaptım  ✓ 60-70 
7.Ana ürün ekiminde tav koşulları sağlandığı için sulama yapmadım, II. 

üründe toprağı tava getirdim ya da ekimden sonra en az tohumun bulunduğu 
seviyeden daha derinde toprağın sulandığından emin olarak yağmurlama sulama 
yaptım. Bu aşamadan sonra gelişme dönemlerinin hiç birinde yağmurlama sulama 
uygulamadım  ✓ 

 
 
70-90 

8.Çimlenmeden sonra bitkilerin 8- 10 cm kadar boylanmasını bekledim ve 
iklim koşullarına göre iki bitki arası 13-20 cm olacak şekilde seyretme yaptım. 
Seyretmeden hemen sonra ilk su ve gerekli görülürse üst gübreyi verdim  ✓ 

 
80-90 

9.Bitkinin durumuna göre sıra aralarına sırt üzerine çıkmayacak şekilde 2-3 
kez miktarına dikkat ederek karık usulü sulama yaptım  ✓ 

 
70-80 

10.Alt yapraklarının sararıp dökülmesini, kapsül renginin sarıdan kahve 
dönmesi ve yarı mekanize hasada uygun olması bakımından en alt kapsüllerden 
olmak üzere  %2-3 açmış/açmak üzere olması susamın artık yarı mekanize hasat 
için hasat olgunluğuna geldiğini gösterdi.  Diğer bir değişle fazla kapsül açmasına 
izin vermeden yarı mekanize hasada başladım  ✓ 

 
 
90-100 

 

4. SONUÇ 
Susam aksamına göre biçme ve bağlama düzenleri yapılandırılmış biçerbağlar kullanılarak ana 

ve II. ürün yetiştiricilik koşullarında susam hasadını yapmak mümkündür. Yarı mekanize susam 
hasadında II. ürün koşulları makinanın performansını artırmakta ve kayıplar ana ürüne göre 
azalmaktadır. Yarı mekanize susam hasadı bitkiyi kökünden sökerek değil keserek hasat eder. Ancak 
bu durum susam kalitesini azaltmaz. Bu konudaki önyargıların bertaraf edilmesi için susam 
üretiminin yaygın olarak yapıldığı İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin önder çiftçilerle çalışmalarını 
artırmaları bir çözüm olabilir. Biçerdöverle hasada uygun kapsülü çatlamayan verimli yerli çeşitlerin 
ıslahına kadar en azından mevcut yerli çeşitlerin hasadına imkan veren yarı mekanize susam 
hasadının demonstrasyonlarla susam üreticilerine aktarılarak onların daha çok 
bilgilendirilmelerinin ve cesaterlendirilmelerinin gerektiği düşünülmektedir.   

Bu hasat yönteminin verimli olarak kullanılması için üreticilerce mutlaka alınması gereken 
kararlar ise; 
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1. Bu hasat yöntemine uygun çeşit seçmek, 
2. Yarı mekanize hasat yönteminin en iyi performansı gösterebilmesi için uygun kültürel 

işlemlerin yapıldığından emin olmak, 
3. Makina sayısına göre ekim alanını oluşturmak ya da iklim koşullarını da dikkate alarak 

kademeli ekim yapmak 
4.Yarı mekanize hasada uygun kayıpların en az oluştuğu hasat tarihini doğru belirlemek 

(geleneksel hasattan 3-4 gün önce) olarak sayılabilir. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction and Research Questions & Purpose 

Sesame (Sesamum indicum L.) is a high quality oil plant with high protein, fatty acid composition and 
sesamol content. Sesame is one of the traditional and ancient products of Anatolia and is the oldest 
oil plant cultivated. The determination of the metodolyg of the harvest is important for sesame in 
terms of yield and quality. However, not every plant can reach the harvest stage in the same period. 
The maturity status of the lower, middle and upper capsules of the plant before harvest varies. The 
harvest in Turkey is mainly traditionally done by manual labor when the lower leaves start to yellow 
and the tips of the capsules start to crack. Sesame cannot be harvested with combine harvesters in 
Turkey because varieties without dehiscent capsules are not available due to the climate conditions. 
This leads to an increase in production costs.  The cost of harvesting due to manual labor is high. The 
use of full or semi-mechanized harvesting systems can increase the planting area and reduce the unit 
cost. Turkey's local sesame varieties show indeterminant growth characteristics. The 
unsynchronized flowering of the plant followed by the presence of capsules with different harvest 
maturity is the biggest obstacle to fully mechanized harvesting. Reducing the losses during the 
harvest depends on the completion of the harvest within 3-6 days. In traditional harvest, sesame 
planting area and number of workers directly affect the loss rate. The most important of these 
reasons is the lack of harvesting mechanization for sesameTherefore, the problems experienced in 
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the mechanization of sesame harvest in our country resulted in the decrease of cultivation areas day 
by day.  

The aim of the study is to contribute to raising the awareness of sesame producers that harvesting, 
which is the most important stage that increases the costs in sesame cultivation, can be done with a 
semi-mechanized system. In this context, the "decision making stages" of the project numbered 
TAGEM/10/05/01/004 (Investigation of the Usability of Harvested Seeds in the Main and Second 
Crop Sesame Harvest in Çukurova Conditions) were determined as the application output for sesame 
producers. In the study, a useful guide is presented both for a sesame producer who decided to 
harvest semi-mechanized sesame, and for researchers who are working on cultivar development and 
breeding suitable for mechanized harvesting in sesame. Varieties, planting, care, harvesting and 
threshing activities are presented in a systematic way according to the semi-mechanized harvesting 
method within the decision-making stages. 

Methodology 

The aim of the study is to contribute to raising the awareness of sesame producers that harvesting, 
which is the most important stage that increases the costs in sesame cultivation, can be done with a 
semi-mechanized system. In this context, the "decision making stages" of the project numbered 
TAGEM/10/05/01/004 (Investigation of the Usability of Harvested Seeds in the Main and Second 
Crop Sesame Harvest in Çukurova Conditions) were determined as the application output for sesame 
producers. In the study, a useful guide is presented both for a sesame producer who decided to 
harvest semi-mechanized sesame, and for researchers who are working on cultivar development and 
breeding suitable for mechanized harvesting in sesame. Varieties, planting, care, harvesting and 
threshing activities are presented in a systematic way according to the semi-mechanized harvesting 
method within the decision-making stages. 

Results and Conclusions 

The mowing and tying arrangements according to the sesame is used in the main and II. It is 
possible to harvest sesame under crop growing conditions. In semi-mechanized sesame harvest, II. 
product conditions increase the performance of the machine and losses are reduced compared to 
the main product. Semi-mechanized sesame harvest does not change sesame quality. Provincial 
and District Directorates of Agriculture and Forestry, where sesame production is widespread, 
should increase their work with leading farmers in order to reduce prejudices on this 
issue. Semi-mechanized sesame harvest, which at least allows the harvest of existing local 
varieties, should be transferred to sesame producers with trial and demonstrations, and they 
should be more informed and encouraged, until the breeding of productive local varieties 
suitable for harvesting with a combine, whose capsule does not crack. Decisions that must be 
taken by the producers for the use of this harvesting method by the producers; 

1. Selecting varieties suitable for this harvesting method,
2. To ensure that appropriate cultural treatments are carried out so that the semi-mechanized

harvesting method can perform at its best, 
3. Creating the planting area according to the number of machines or gradual planting taking into

account the climatic conditions. 
4. To determine the harvest date with the least amount of losses suitable for semi-mechanized

harvesting (3-4 days before conventional harvest) 
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ÖZET 

Günümüzde elektronik cihazların büyük bölümü, IOT (Intetnet of Things) uygulamaları, Mobil haberleşme uygulamaları ve düşük 
güç ile çalışan elektronik uygulamalar için güç kaynağı olarak Li-ion (Lityum-İyon) piller kullanılmaktadır. Bu piller efektif 
kullanılmadığında ömrünü çok kısa sürede tamamlamakta ve sistemlerin doğru çalışmasına engel olarak beraberinde sorunlar 
meydana getirmektedir. Li-İon pillerden maximum verim almak için %20 ile %80 doluluk oranları arasında çalıştırılması 
gerekmektedir.  Bu piller 3,7 Volt gerilime sahip olup 4,2 Volt gerilime kadar şarj olabilir fakat bu durum pilin ömrünü kısaltacak 
bir aşırı şarj durumudur aynı şekilde 2,5 Volt gerilimin altına düşmesi ise aşırı deşarj olması anlamına gelmektedir. Bu pillerin seri 
veya paralel bağlanması ile oluşturululan yapıların şarjı ve deşarjı esnasında ise her pilin farklı geriliminden kaynaklı pil ömrünü 
kısaltan ve pil yapısını tamamen bozan şarj sorunlarını gidermek için ise balans devreleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada Li-İon 
pillerin gerilimini anlık takip eden bir yapı ve Li-İon pillerin güvenli şarj olması için gerekli balans devreleri ele alınmıştır. Ayrıca 
pil gerilimini izleyen elektronik yapının pil şarj aralığını %20 ile %80 doluluk oranları arasında tutmaya çalışması, aşırı şarj 
durumlarında şarj balans devresini pilden elektronik olarak ayırması amaçlanmıştır. Aynı şekilde aşırı deşarj durumunda ise şarj 
balans devresinin çalıştırılması yine elektronik olarak sağlanmıştır. Bu sayede Li-İyon pillerin efektif kullanımı ile özellikle IOT ve 
Düşük güçlü haberleşme uygulamalarındaki pil kaynaklı sorunların çözüme ulaşması ve pil ömürlerinin uzaması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Li-On (Lityum İyon) Piller, Balans Devreleri, Şarj – Deşarj, IOT 

ABSTRACT 

Today, Li-ion (Lithium-Ion) batteries are used as a power source for the majority of electronic devices, IOT (Intetnet of Things) 
applications, mobile communication applications and low-power electronic applications. When these batteries are not used 
effectively, they complete their life in a very short time and cause problems by preventing the correct operation of the systems. In 
order to get maximum efficiency from Li-Ion batteries, they should be operated between 20% and 80% charge rates. These batteries 
have a voltage of 3.7 Volts and can be charged up to a voltage of 4.2 Volts, but this is an overcharge situation that will shorten the 
life of the battery, and if it drops below 2.5 Volts, it means over-discharge. During the charging and discharging of the structures 
formed by connecting these batteries in series or parallel, balance circuits are used to eliminate the charging problems that shorten 
the battery life and completely spoil the battery structure due to the different voltages of each battery. In this article, a structure 
that instantly monitors the voltage of Li-Ion batteries and the necessary balancing circuits for safe charging of Li-Ion batteries will 
be discussed. In addition, it is aimed that the electronic structure that monitors the battery voltage tries to keep the battery charge 
range between 20% and 80% charge rate, and electronically separates the charge balance circuit from the battery in case of 
overcharge. Likewise, in case of over-discharge, the charge balance circuit will be operated electronically. In this way, with the 
effective use of Li-Ion batteries, battery-related problems will be solved, and battery life will be extended, especially in IoT and low-
power communication applications. 

Keywords: Li-On (Lithium Ion) Batteries, Balance Circuits, Charge – Discharge, IOT 
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1. GİRİŞ 
Günümüz dünyasında hızla gelişen teknoloji ve artan müşteri istekleriyle beraber teknoloji 

alanında hızlı bir üretim-tüketim döngüsü yaşanmaktadır. Özellikle kişisel alanda mobil cihazlar, 
endüstriyel ve tarım alanlarında ise IOT uygulamaları gibi birçok teknolojik ürünün veya elektronik 
sistemin çalıştırılmasında enerji kaynağı olarak bataryalar kullanılmaktadır. Batarya tek kullanımlık 
olabileceği gibi tekrar şarj edilebilirde olabilir. Fakat ekonomik şartlar ve kullanım kolaylığı göz 
önünde bulundurulduğunda neredeyse tüm elektronik cihazların bataryaları tekrar tekrar şarj 
edilebilecek şekilde seçilmekte veya tasarlanmaktadır. 

Bu bataryaların temeli ise geçmiş yıllarda Ni-Cd (Nikel-Kadmiyum) pillere dayanmakta iken 
gelişen teknoloji ile Li-Ion (Lityum-İyon) pillere evrilmiştir. Bu piller deşarj olduğunda tekrar ve 
sürekli doldurulabilen bir pil çeşididir. Ağırlıklarına ve boyutlarına oranla yüksek enerji verimliliği 
sağlaması sayesinde; elektronik cihazlarda, düşük güç gerektiren mobil haberleşme uygulamalarında 
ve IOT uygulamaları başta olmak üzere birçok alanda dünya üzerinde en fazla kullanılan pil çeşididir. 
Li-Ion pillerin avantajları ve dezavantajları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. (Polat ve 
Keleş,2012) 
 
Li-Ion (Lityum-İyon) Pillerin avantajları 

• Hafıza etkisi yoktur her an şarj edilebilirler. 
• Bakım gerektirmezler ve raf ömürleri uzundur. 
• Çok hızlı şarj olabilirler. 
• Enerji yoğunlukları yüksektir. 

Li-Ion (Lityum-İyon) Pillerin dezavantajları 
• Maliyetleri diğer pillere göre yüksektir. 
• Yüksek sıcaklıklarda özelliklerini yitirebilirler. 
• Koruyucu ve BMS (Battery Management System) devreleriyle birlikte kullanılmaları 

gerekir. (Polat ve Keleş,2012) 
 
Bu yazıda Li-Ion pil teknolojisinden kısaca bahsedilmiştir ayrıca Li-Ion pilleri şarj ederken 

kullanılan balans (dengeleme) devrelerinden ve Li-Ion pillerin aşırı şarj-deşarj durumlarını kontrol 
eden bir elektronik sistem tasarlanması çalışması üzerinde durulmuştur. 

 

 
Şekil 1. Lityum İyon Pil Örneği 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
Ni-Cd (Nikel-Kadmiyum) piller tamamen bitmeden şarj edilmesi halinde iç yapısında 

kristellenmeler oluşturur ve etkin malzemenin yüzey alanını azaltarak pilin daha az şarj tutmasına 
sebep olur bu sebeple nikel kadmiyum pillerin tamamen boşaldıktan sonra şarj edilmesi önerilirdi. 
(Huawei, 2014) 
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Li-Ion (Lityum-İyon) pillerin gelişimiyle bu durum ortadan kalkmış ve piller her seviyedeyken 
şarj edilebilir hale gelmiştir. Fakat Li-Ion pillerinde dezavantajlı tarafı belli sayıda şarj döngüsüne 
sahip olmalarıdır. Yani bu pillerin ömrü şarj edildikçe tükenmektedir. Bu sebeple Li-Ion pillerin 
ömrünü ve çalışma verimini arttırmak için en uygun yol pilleri kısmi şarj etmektir. (Huawei,2014) 
Bu yöntemde pilin tamamen boşalması ve tamamen dolmasının önüne geçerek pili minimum %20 
maksimum ise %80 doluluk oranları arasında şarj edip kullanarak pilden maksimum verim elde 
edilebilir ve pilin ömrü belirgin ölçülerde uzatılabilir. 

Piyasada ve genel uygulamalarda genellikle pilleri %100 doldurmaya yönelik sistemler ve 
çalışmalar görülmektedir. Bu uygulamada ise pil seviyesinin anlık takibi ile pili %20-%80 çalışma 
aralığında tutan, balans devreleri ile entegre edilmiş ve mikroişlemci ile kontrol edilen 
programlanmış bir sistem tasarımı yapılmıştır.  

2.1. Elektronik Devrenin Tasarlanması 
 

 
Şekil 2. Sistem blok diyagramı 

 
Sistemde pil veya pil grubunun üzerine düşen gerilimi izlemek için bir analog input okuma yapısı 

belirlenmiştir.  Bu yapıda Li-Ion pilin veya pil grubunun artı (+) ucu bir RC alçak geçiren filtre ile 
gürültü izolasyonu yapılmıştır. Ayrıca mikrodenetleyici ünitesinin aşırı gerilimden korunması bir 
zener diyotun ters polarlanması ile (Mikrodenetleyici ünitesi 5 Volt gerilim ile beslendiği için 4.5 
Voltluk zener diyot seçilmiştir) gerçekleştirilmiştir. Bu devre pil gerilimini sürekli izleyip çıkış 
ucundan mikrodenetleyicinin ADC (analog digital converter) pinlerinden birine bağlanmıştır.  

 
 

167



 
 

Şekil 3. Pil grubu gerilimini anlık izlemek için tasarlanan analog input okuma devresi 
 

 Sistemin kontrol ünitesi için ise MICROCHIP TECHNOLOGY firmasına ait PIC10F222 serisi 
denetleyici seçilmiştir. Bu denetleyici 8 bitlik işlem kapasitesine sahip, ADC’de dahil olmak üzere altı 
adet pini mevcuttur. Denetleyici için besleme gerilimi 78M05 Voltaj regülatörü üzerinden 12 volt 
kaynaktan gelen gerilimin 5 volta regüle edilmesi ile sağlanmıştır. Ayrıca denetleyicinin dijital 
pinlerinden birine N kanallı bir transistör aracılığı ile röle bağlanmış ve Li-Ion pilin şarj-deşarj 
durumunun anahtarlanması sağlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 4. 12 Volt gerilimin 5 Volt olarak regüle edilmesi için devre tasarımı 
Denetleyici ünitesi voltaj regülatörü üzerinden beslenir ve pil gerilimini okuyan analog input 

yapısı anlık olarak gerilim değerini denetleyicinin ADC pinine iletir. Denetleyici ise gelen bu bilgiyi 
dijital bilgiye dönüştürür.  Aşağıda analog bilginin dijital bilgiye dönüştürülmesi denklemi 
verilmiştir. Bu denklemde 5 ve 1024 değerleri denetleyicinin işlem yapma gerilimi ve maksimum 
sayma kapasiteleri (8 bitlik işlem yeteneği 28 = 1024’e kadar sayma) durumlarından çıkarılmıştır. 
Kullanılan denetleyici çeşidine göre farklılık gösterebilir. 

 

𝐷𝐷 =  
5

1024
 × 𝐴𝐴 

 
(1) 
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𝐷𝐷:  Dijital gerilim değeri, (volt) 
𝐴𝐴:  Analog gerilim değeri, (volt) 

 

 
 

Şekil.5 Denetleyici ünitesi devre tasarımı 
 

Bir Li-Ion pilin normal çalışma gerilimi 3.7 volttur ve bu pillerin 4.2 volta kadar şarj olması 
mümkündür, %100 şarj durumunun 4.2 volt olduğu bilindiğine göre %80 lik doluluk oranı 3.36 volt 
olarak belirlenmiş olur. İşlemci tarafından okunan pil gerilimi ile 3.36 volt değeri sürekli 
karşılaştırılır ve pil gerilimi 3.36 volt olduğu anda röle tetiklenir ve açık konuma getirilerek şarj 
işlemi kesilmiş olur. Aynı şekilde de alt sınır olan 2.75 volt değerine geldiğinde şarj işlemi başlatılır 
bu aralıklar içerisinde şarj edilen pilin aşırı şarj deşarj durumları korunmuş olur. Bu sistem aynı anda 
şarj deşarj işlemi kullanan yapılarda maksimum verimle enerji kullanımı ve pil ömrünün uzamasında 
kazanç sağlamaktadır.  Ayrıca bu sistem yapısıyla entegre edilmiş balans devreleri ile de pillerin 
dengeli şarjı sağlanmaktadır.  
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Şekil 6.  Algoritma akış diyagramı 

2.2. Balans Devrelerinin İncelenmesi 
Bir Li-Ion pil 3,7 Volt’luk bir gerilime sahiptir ve 4,2 Volt seviyesine kadar şarj olabilir ayrıca bu 

pillerin 2,5 Volt seviyesinin altına düşmeside pili artık işlevsiz hale getirecek kritik eşiğidir.  Tek bir 
pilin şarjı esnasında bu durumun kontrolü kullanıcı tarafından sağlanabilir olsada birden fazla pilin 
aynı anda seri veya paralel bağlanarak şarj edilmesi işleminde her pili tek tek kontrol etmek kolay 
olmayacaktır. Bu sebeple balans (dengeleme) devreleri geliştirilmiştir. Ayrıca piller şarj edilirken bu 
sınır gerilim değerlerinin dışına çıkması pilin kimyasal yapısınında bozunmalara sebep olmaktadır, 
bu bozunmalar sebebiyle pil ömrü kısalmakta veya tamamen işlevselliğini yitirmektedir. Balans 
devreleri genel olarak pillerin dengeli ve güvenli bir biçimde şarj olmasını sağlayan devre yapılarıdır 
özellikle Li-Ion pilleri şarj ederken mutlaka bu dengeleme yapıları kullanılmaktadır. 

 

     
 

Şekil 7. Farklı gerilimlerde Li-Ion piller 
 

  3.4V   3.6V   2.9V 
A C B 
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Şekil 7. de farklı gerilimlerde Li-Ion pil örnekleri temsili olarak gösterilmiştir. Bu piller ayrı ayrı şarj 
edildiğide bir Li-Ion pilin 4.2 Volt gerilime kadar şarj olduğu bilindiğine göre A pili için 0.8 Volt, B pili 
için 0.6 Volt ve C pili için 1.3 Volt gerilim yüklemesi gerekmektedir. Fakat bu üç pili seri bağlayarak 
tek seferde şarj etmeye çalışırsak B pili ilk anda en yüksek gerilime sahip olduğu için diğer iki pilden 
önce dolacak ve diğerleri dolmadığı için şarj işlemi devam edeceğinden 4.2 volt gerilim üstüne 
çıkarak pil yapısında bozunmalar başlayacak veya pil fonksiyonunu tamamen kaybedecektir. 
(Burhan, 2018) Bu durumun önüne geçmek için birden fazla pil şarj edilirken ilk pil dolduğunda bu 
pilin şarj işlemi sonlandırılmalıdır.  Aynı şekilde her dolan pil hücresi için şarj işlemi sonlandırılmalı 
ve sırasıyla bu işlem son pil şarj olana kadar devam etmelidir. Birden fazla pil şarjında ise bu durumu 
manuel olarak kontrol etmek mümkün olmadığından elektronik devrelerle yani balans devreleri ile 
pillerin dengeli şarjı sağlanmaktadır.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 8. İki Li-Ion Pilin Dengeli Şarj İşlemi (Burhan ,2018) 

 
Şekil 8. de iki adet farklı gerilimlere sahip seri bağlı pilin şarj işleminin nasıl yapıldığı 
gösterilmektedir. İlk pil şarj olduğunda anahtar açık konumdan kapalı konuma geçerek üzerine 
düşen akımı doğrudan toprağa iletir ve dolan pilin üzerine düşen şarj gerilimi sıfır olur. Dolayısıyla 
diğer pil şarj olmaya devam ederken dolmuş olan pil şarj işleminden etkilenmez. Basit olarak 
düşündüğümüzde balans devreleri aslında birer anahtarlama devresidir.  
 Anahtar olarak gösterilen bu yapı pil gerilimlerinin 4.2 volt seviyesinde olduğunu yani pilin 
dolduğunu nasıl bilir ve anahtar açık veya kapalı olarak konumları nasıl belirler sorusu oluşur. 
Burada ise bu yapı yani balans devresinin elektronik olarak çalışma mantığının incelenmesi gerekir.  
 En basit şekilde düşünülecek olursa zener diyotlar balans devresi oluşturmada en kullanışlı 
komponentler olarak belirlenebilir. Bilindiği gibi zener diyotlar üzerinde belli seviyelerde gerilim 
tutabilen yarı iletken komponentlerdir.  
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Şekil 9. PNP Transistör ve zener diyot ile oluşturulmuş analog anahtarlama devre yapısı 
 

Şekil 9.’ da ki analog devrede zener diyot özellikle 4.2 Volt olarak seçilmiştir çünkü pil gerilimi 
maksimum 4.2 Volt olmalıdır. Pil şarj olurken 4.2 Volt seviyesine geldiğinde zener diyot kritik eşiğine 
gelmiş olur ve iletime geçer, zener iletime geçtiğinde PNP Transistörün (BJT) base ucu da eksiye 
düşmüş olur ve transistör iletime geçer ve üzerine düşen gerilimi toprağa iletmiş olur bu sayede pil 
dolduğunda anahtar görevi gören elektronik devre pil şarjını kesmiş olur. Bu devre mantığı seri bağlı 
yapılarda her bir pilin şarjı için ayrı ayrı uygulanmalıdır.  Şekil 9.’da ki devre teorik olarak balans 
anahtarlamasını doğru olarak yapabilir fakat gerçek hayatta her komponentin belirli tolerans 
aralıkları olabilir örneğin 4.2 volt olarak seçilen bir zener diyotun gerçel değeri 4.3 volt olabilir bu 
gibi tolerans durumlarından kaynaklı oluşabilecek sorunlara karşı devreyi daha güvenli hale 
getirmek için hassas voltaj referans entegreleri kullanılır. PNP transistörler ve gerilim bölücü 
yapılarla profesyonel olarak analog balans devresi yapıları oluşturulur ve Li-Ion pillerin şarjı güvenli 
bir şekilde sağlanmış olur. Temel olarak balans devrelerin çalışma mantığı bu şekildedir. Gelişen 
teknoloji ve Li-Ion pillerin yaygın kullanımı ile birliktede balans devreleri entegre devreler olarak 
kullanılır hale gelmiştir ve kontrol üniteleri ile birleştirilerek Li-Ion pillerin ve Li-Ion hücrelerden 
oluşan büyük batarya sistemlerinin (özellikle elektrikli araçlarda Li-Ion batarya kullanımı konuya 
büyük önem kazandırmaktadır) şarjı konusu önemini arttırmaktadır. BMS (Battery Management 
Systems) batarya yönetim sistemleri adı altında Li-Ion pil ve bataryaların gelişimi hızla devam 
etmektedir. 
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Şekil 10. Üç seri bağlı Li-Ion pilin analog balans devresi ile şarj edilmesi, (Burhan, 2018) 
 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
Şekil 11. de Li-Ion pilin şarj olma durumu gösterilmiştir boş durumdaki pil şarj edilmeye 

başlanmış ve pilin maximum dolma seviyesinin 4.2 volt olduğu halde 3.3 volt ile 3.5 volt 
aralığında şarj işleminin durduğu gözlemlenmiştir.  Şekil 12.de ise sistem aktif şarj-deşarj olarak 
çalışan bir sistem üzerinde denenemediğinden pilin hızlıca bir yük üstüne boşaltılması 
sağlanarak kritik eşikten sonra şarj olup olmadığı görülmeye çalışılmış ve 2.5 volt seviyelerinden 
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sonra şarj işleminin gerçekleşmeye başladığı tespit edilmiştir. Yani aktif bir sistem üzerinde pil 
%20 ile %80 doluluk oranları arasında çalışacak ve maksimum verim sağlayacaktır. 
 

 
Şekil 11. Pil Şarj olma grafiği 

 

 
Şekil 12. Deşarj esnasında olan pilin şarj işlemine başlanması 

 

4. SONUÇ 
Sonuç olarak Li-Ion pillerden maksimum verim almak için gerekli isterler sağlanmıştır. Ayrıca 

balans devreleri konusunda incelemer yapılmış ve balans devrelerinin Li-Ion pillerin şarj 
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edilmesindeki önemine değinilmiştir. Özellikle aktif şarj deşarj sistemlerinde yani aynı anda hem şarj 
olan hem pil enerjisini kullanan sistemlerde (Güneş enerjisiyle şarj olan ve aynı zamanda pil 
enerjisinin kullanıldığı sistemler buna örnek verilebilir) bu tarz uygulamaların zamanla 
yaygınlaşması öngörülmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction and Research Questions & Purpose 
Today, with the technology used today and our increasing customers, there is a rapid production-

consumption experience in the field of technology. Batteries are used as an energy source in the 
operation of many technological products or electronic systems such as mobile devices in the 
personal area and IOT applications in the industrial and agricultural areas. The battery can be 
disposable or rechargeable. However, considering the economic conditions and ease of use, the 
batteries of almost all electronic devices are selected or designed to be recharged repeatedly. While 
the basis of these batteries was based on Ni-Cd (Nickel-Cadmium batteries) in the past, they have 
evolved into Li-Ion (Lithium-Ion) batteries with the developing technology. Thanks to its high energy 
efficiency compared to its weight and dimensions; It is the most widely used battery type in the world 
in many fields, especially in electronic devices, low-power mobile communication applications and 
IOT applications.  
In that case; 
 

How to charge Li-Ion batteries? 
How to get maximum efficiency from Li-ion batteries? 
What is battery management system? 
What is a balancing circuit? 
Can the lifetime of Li-Ion batteries be extended? 
 

Questions can be asked and it can shed light on the project. 

Methodology 
First of all, balance circuits are examined about the use of Li-Ion batteries with maximum 

efficiency. Balance circuits are circuits that prevent the batteries from being overcharged and 
deteriorating their chemical structure. Then, these circuits were integrated with digital circuits, that 
is, embedded system circuits. The pic10f22 series is used as a microcontroller. This microcontroller 
has been programmed to meet the desired conditions. The flowchart of this program is shown in 
figure.12 

The structure created ensured the safe charging of Li-ion batteries. It also contributed to the 
prolongation of battery life. 

Results and Conclusions 
As a result, necessary requirements have been tried to be met in order to get maximum 

efficiency from Li-Ion batteries. In addition, the balance circuits have been examined and the 
importance of the balance circuits in charging Li-Ion batteries has been mentioned. It is foreseen 
that such applications will become widespread over time, especially in active charge-discharge 
systems, that is, systems that charge and use battery energy at the same time (systems that charge 
with solar energy and use battery energy at the same time).  
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ÖZET 

Gün içerisinde, güneşin doğumundan batımına kadar gökyüzündeki konumu sürekli olarak değişmektedir, mevsimlerin oluşmasına 
sebep olan 23,27 eksen eğikliği güneşin gökyüzündeki yörüngesini 364 gün 6 saatlik periyotlarla nonlineer olarak değiştirmektedir. 
Ayrıca eksen eğikliğinin yanı sıra dünyanın kendine has geoit şekli sistemin kurulduğu koordinatlarda verimli güneş enerjisi hasatı 
için önem arz etmektedir. Bu çalışmada genel olarak güneş tarlalarında verimliliği artırmak üzerine yoğunlaşılmıştır. Sonuçların 
uygulanabilirliği, tarımda IoT projeleri, endüstriyel faaliyetler ve kişisel kullanıma kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Oluşturulan 
pan-tilt mekanizmasında 3 boyutlu koordinat düzlemi düşünüldüğünde yapının z ekseni üzerine yerleştirilen gövdesine 1 adet step 
motor bağlanarak dönel hareket etmesi sağlanmıştır. Gövdenin tepe noktasında bulunan panel ve kameranın bulunduğu platforma 
1 adet step motor bağlanarak x-y düzleminde açısal hareket kabiliyeti kazandırılmıştır. GPS modülünden elde ettiğimiz koordinatlar 
ile konum ve şimdiki zamana bağlı olarak algoritma ile güneş ışınlarının sürekli olarak sistemimize 90 derecelik açı ile gelmesini 
sağlamak için step motorlar hareket ettirilip sistemin gün doğumundan gün batımına kadar güneşin gök yüzündeki konumunun 
takibi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede güneş enerjisi hasatından maksimum verim sağlanarak, sabit ve güney cepheli olarak 
yerleştirilen sistemlere göre gün içerisinde %30 daha fazla enerji üretilmiştir. Kullanım amacına göre algoritma ile birden çok güneş 
paneli bloğu kontrol edilebilir. %30’luk bir performans artışı ile yaklaşık olarak her 3 adet güneş takip algoritmasına sahip sistemin 
4 sabit ve güney cepheli (Kuzey yarım kürede bulunan ülkemiz için) sistemin sağladığı enerjiye denk olabileceğini göstermiştir. 
Sisteme ek olarak görüntü işleme teknikleri kullanılarak bölgenin iklim koşulları, doğal hava olayları güneşli gün sayısı merkeze 
ulaşan gün ışığı yoğunluğu gibi parametreler değerlendirilerek sistemin uzun vadede eğitilmesi amaçlanmıştır. Sistem çıktıları 
tarımda o bölgede yetiştirilebilecek ürünler ve olgunlaşma süreleri, güneş tarlalarında ise verimli dönüştürücüler ya da şarj 
istasyonları ile ilerleyen çalışmalarda geliştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Güneş Tarlası, GPS, Görüntü İşleme 

ABSTRACT 

During the day, the position of the sun in the sky changes constantly from sunrise to sunset, the 23.27 axis tilt that causes the 
formation of the seasons changes the sun's orbit in the sky nonlinearly with 364 days and 6 hours periods. In addition to the axial 
tilt, the unique geoid shape of the world is important for efficient solar energy harvesting in the coordinates where the system is 
established. In this study, it is generally focused on increasing the productivity in solar fields. The applicability of the results ranges 
from IoT projects in agriculture to industrial activities and personal use. Considering the 3-dimensional coordinate plane in the 
created pan-tilt mechanism, 1 stepper motor is connected to the body of the structure placed on the z-axis, so that it rotates. A 
stepper motor is connected to the platform where the panel and camera are located at the top of the body, and angular mobility in 
the x-y plane is gained. With the coordinates we obtained from the GPS module, the position of the sun in the sky was tracked from 
sunrise to sunset by moving the stepper motors to ensure that the sun's rays continuously reach our system at a 90degree angle 
with the algorithm depending on the location and the current time. By providing this, 30% more energy was produced during the 
day compared to the systems placed as fixed and south-facing. Depending on the purpose of use, multiple solar panel blocks can be 
controlled with the algorithm. It has been shown that with a performance increase of 30%, approximately every 3 solar tracking 
algorithm systems can be equivalent to the energy provided by 4 fixed and south-facing systems (for our country located in the 
northern hemisphere).  In addition to the system, it is aimed to train the system in the long term by evaluating parameters such as 
the climatic conditions of the region, natural weather events, the number of sunny days and the intensity of daylight reaching the 
center by using image processing techniques. System outputs can be developed in agriculture with products that can be grown in 
that region and their maturation times, and in solar fields with efficient converters or charging stations in further studies. 

Keywords: Solar Farm, GPS, Image Processing 

Sözlü Bildiri 
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1. GİRİŞ 
Dünya çapında artan enerji talebi insanlığı sürekli olarak farklı enerji kaynaklarına yöneltmiştir. 

Enerji eldesinde kullanılan fosil yakıtların küresel ısınma üzerine etkisi yadsınamaz düzeydedir. İşte 
bu sebeple yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç ve yönelim giderek artmaktadır. 

Türkiye coğrafi olarak Kuzey Yarım Küre’de yer alır ve 36-42° kuzey enlemleri ile 26- 45° doğu 
boylamları arasında bulunmaktadır. Yapılan ölçümlere göre, ülkemizin %63’ ünde 10 ay, %17’ sinde 
1 yıl boyunca güneş enerjisinden yararlanmak mümkündür (Çıtıroğlu, 2000). 

Yıllık 2741,07 saat/yıl güneşlenme süresi ve ortalama yıllık toplam ışınım şiddeti 1527,46 
kwh/m2-yıl ile yenilebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden en çok faylanabilecek ülkeler 
arasında yer almaktadır. (GEPA) 

 

 
 

Şekil 1. Türkiye Güneş Radyasyonu Atlası (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (GEPA)) 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Şekil 2. Türkiye Global radyasyon Değeri (GEPA)                  Şekil 3. Türkiye Güneşlenme süreleri 
(GEPA) 
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Her ne kadar ülkemizin güneş alma süresi yüksek olsada mevsimlere sebep olan dünyanın eksen 
eğikliği ekinoks tarihleri referansına göre sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Bu sebeple 
güneşin gökyüzündeki konumu yıl içerisinde aynı saatte kontrol edilirse farklılık gösterecektir. Aynı 
sebepten dolayı gün doğumu ve gün batımı saatleri matematik konuma bağlı olarak değişiklik 
gösterecektir. 

 

 
 

Şekil 4. (40,24-28,95 Bursa konumu için güneş ışını geliş similasyonu (Güneş Yolu 
Simülasyonu) 

                                  

 
 

Şekil 5. Güneşin yıl içerisindeki konuma göre gökyüzündeki hareketi (Güneş Yolu Simülasyonu) 
 

Güneş ışınları, güneş panellerinin üzerine dik açıyla düştüğü zaman elektrik üretimi artış 
göstermektedir. (Vasarevicius D. (2011); Martavicius R. (2011)) Bu bağlamda güneş ışınlarının güneş 
paneli üzerine sürekli olarak dik açı ile gelmesini sağlamak için hareketli güneş takip sistemleri 
geliştirilmektedir. 

Bu sistemler genel olarak ikiye ayrılmaktadır. 
• Tek eksen güneş takip sistemleri 
• Çift eksen güneş takip sistemleri. 

Tek eksen güneş takip sistemleri sabit bir eğim açısıyla ayarlanıp sadece doğu batı ekseninde 
güneşi takip eden sistemlerdir. Çift eksen güneş takip sistemleri ise hem yukarı aşağı hem de doğu 
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batı ekseninde güneşi takip eden sistemlerdir. Çift eksen güneş takip sistemleri, tek eksenli güneş 
takip sistemlerine göre ek olarak azimuth veya zenith eksen takibi de yapabildiği için sistem 
veriminin tek eksen takip sistemlerine kıyasla yüksek olduğu ifade edilebilir. 
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
Sistem temelinde güneş paneli verimliliğini artırmak için panelleri güneş ışınlarına 90 derecelik 

açıyla ayarlayarak gün doğumundan gün batımına iki eksenli pan tilt mekanizması kullanarak 
lokasyon referansında kamera ile güneşin izlediği yol takip edilmiştir. 

Algoritma Phyton ortamında gerçekleştirilmiş olup GPS koordinat verileri manuel olarak 
algoritmada tanımlanarak izleme merkezinin konumunda güneşin mevcut gün içerisindeki doğuş 
batış saatlari algoritmaya hesaplatılmıştır.Güncellenen tarih ve saat verileri ile gün doğumundan 15 
dakika önce sistem doğu yönünde güneşin ilk ışınlarının güneş panelleri üzerine dik bir şekilde 
gelmesi için  hazır konumda bekleyecek şekilde kodlanmıştır.Gün doğumu ile birlikte  kendi 
datasetimiz ile önceden eğitilen sistem gökyüzündeki nesnenin güneş olduğunu yüksek 
doğrulukla(%90-%98) algılayıp kırmızı çerçeve içerisinde vurgulayıp takip algoritmasını aktif 
etmektedir. 

 
 

 
 

Şekil 6. Kamera ile Güneşin tespit edilmesi 
 
Takip algoritmasının devreye girmesiyle birlikte görüntü işleme teknikleri kullanılarak frame 

üzerinde frame merkezi hesaplandıktan sonra yeşil nokta ile işaretlenmiştir ve güneş merkezi 
hesaplanıp kırmızı nokta ile işaretlenmektedir. Hedef olan güneşin Nema 17 step motorlar 
kullanılarak Frame üzerinde merkezlenmesi sağlanmıştır ve paneller güneşe 90 derecelik açı ile 
bakacak şekilde Şekil 7.’de gösterildiği gibi konumlanmıştır. 
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Şekil 7. Güneş takip işleminin gerçekleştirilmesi  
 

2.1. Algoritma Akılş Diagramı 
 

Raspberry Pi 3B+ mini Pc kullanarak Debian işletim sisteminde Python3.7 ortamında geliştirilen 
algoritmanın akış diagramı aşağıda Şekil 8’ de gösterildiği gibidir. 
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Şekil 8. Yazılım Akış Diagramı 
 

2.2. Deney Düzeneği 
Hareketli sistemin, sabit sistemlere kıyasla verimlilik artışını gözlemlemek için 5V-5W 

özelliklerine sahip iki adet solar panel ile 2000mAh şarj kapasitesi olan bir bataryanın gün doğumu 
ve gün batımı saatleri arasında şarj olma performansı izlenmiştir. 
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Şekil 9. Sabit sistem bataryayı şarj ederken 
 

 
 

Şekil 10. Güneş takip algoritması güneşi takip edip bataryayı şarj ederken 
, 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
2000 mAh kapasiteye sahip bataryanın sabit güneş paneli ve hareketli güneş takip algoritması ile 
güneşli ve açık havada gün doğumundan gün batımına kadar şarj performans grafikleri Şekil 11. ve 
Şekil 12.’ de görüldüğü gibidir. 
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Şekil 11. Sabit sistem batarya şarj performans grafiği 
 

 
 

Şekil 12. Güneş takip algoritması ile batarya şarj olurken batarya şarj performans grafiği 
 

Sabit sistemin grafiği incelendiğinde güneş ışınlarının geliş açısının 90 dereceye yaklaştığı ve 
gün ışığı parlaklığının maksimum olduğu saat aralığı olan 11:00-15:00 aralığında sistemin şarj 
grafiğindeki eğimin arttığı görülmektedir. Güneş ışınlarının geliş açısının dar olduğu saat aralıkları 
olan 06:00-11:00 ve 15:00-20:00 aralıklarında şarj edebilme kabiliyetinin düşük güçlerde seyrettiği 
açık olarak gözlemlenmektedir. 
Güneş takip algoritmasına sahip platformun şarj etme grafiği incelendiğinde hareketli platformun 
daha yumuşak geçişlerle şarj yüzdesinin gün ışığı parlaklığı ile doğru orantıda maksimum verimde 
çalıştığı gözlemlenebilir. 

İki deney düzeneği için aşılmış şarj yüzdesi olan %50 batarya doluluk oranını yakalama süreleri 
incelendiğinde  

Sabit platform için %50 şarj kapasitesine ulaşma süresi 9 saat iken, güneş takip algoritması 
devrede iken 7 saatte %50 şarj kapasitesine ulaşma söz konusudur. 
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4. SONUÇ 
Sonuç olarak sabit platform 2000 mAh kapatisteye sahip bataryayı gün doğumundan gün 

batımına kadar mevcut kapasitenin %69’u oranına kadar şarj edebilmiştir. 
Güneş takip algoritmasına sahip hareketli platform güneşi gün doğumundan gün batımına kadar 

takip ederek 2000mAh kapasiteye sahip bataryanın %98’i ni şarj etmiştir. 
İki şarj düzeneğinde de aynı batarya ve şarj düzeneği kullanılmış olup tek fark güneş takip 

algoritmasıdır. 
Güneş takip algoritmasına sahip sistemin sabit sistemlere kıyasla batarya şarj verimliliğini %29 

oranında artırdığı tespit edilmiştir.  
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction and Research Questions & Purpose 
Increasing energy demand around the world has led humanity to different energy sources 

continuously. The effect of fossil fuels used in energy production on global warming is undeniable. 
For this reason, the need and orientation to renewable energy sources is increasing. 

Turkey is geographically located in the Northern Hemisphere and is located between 36-42° 
north latitude and 26-45° east longitude. According to measurements, it is possible to benefit from 
solar energy for 10 months in 63% of our country and for 1 year in 17% (Çıtıroğlu, 2000). 

With an annual sunshine duration of 2741.07 hours/year and an average annual total radiation 
intensity of 1527.46 kWh/m2-year, it is among the countries that can benefit most from solar energy, 
which is a renewable energy source. (GEPA) 

Although the sunshine duration of our country is high, the axial tilt of the earth, which causes the 
seasons, is constantly changing according to the reference of the equinox dates. Therefore, if it is 
checked at the same times throughout the year, the position of the sun in the sky will differ. For the 
same reason, sunrise and sunset times will also vary according to the mathematical location. 

Methodology 
On the basis of the system, in order to increase the efficiency of the solar panel, by adjusting the 

panels at an angle of 90 degrees to the sun's rays, the path of the sun was followed from sunrise to 
sunset, using a two-axis pan tilt mechanism, with the camera in the location reference. 

The algorithm was carried out in the Phyton environment and the sunrise and sunset times of 
the sun in the current day were calculated at the location of the monitoring center with GPS 
coordinate data. 

With the updated date and time data, the system is coded to wait in a ready position for the first 
rays of the sun to come upright on the solar panels 15 minutes before sunrise. 

With the sunrise, the system, which is pre-trained with our own dataset, detects with high 
accuracy (90%-98%) that the object in the sky is the sun, highlights it in a red frame and activates 
the tracking algorithm. 

With the activation of the tracking algorithm, the frame center on the frame is calculated using 
image processing techniques, then it is marked with a green dot and the sun center is calculated and 
marked with a red dot. The target sun is centered on the Frame by using Nema 17 stepper motors 
and the panels are positioned to face the sun at a 90 degree angle. 

Results and Conclusions 
As a result, the fixed platform was able to charge the 2000mAh capacity battery up to 69% of 

the available capacity from sunrise to sunset. 
The mobile platform with sun tracking algorithm followed the sun from sunrise to sunset and 

charged 98% of the 2000 mAh battery. 
The same battery and charger are used in both chargers, the only difference is the sun tracking 

algorithm. 
It has been determined that the system with the sun tracking algorithm increases the efficiency 

by 98-69%=29%.  

187



Yazarların Biyografisi 
 

 

Serhat ÇİNDEMİR 
Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü 2019 yılında bitirmiştir. Görüntü 
işleme tabanlı 3 eksenli robot kol bitirme tezi sonrası görüntü işleme üzerine çalışmalarına devam 
etmiştir. Mezun olduktan sonra mesleki kariyerine Elektronik Ar-Ge Mühendisi olarak başlamış olup 
3-4-5 eksen simültane CNC makineleri ve 3D yazıcılar üzerine motor kontrolü tabanında 
çalışmalarına ağırlık vermiştir. Halen Elektronik Donanım ve Yazılım Mühendisi olarak kariyerine 
devam etmektedir. 

İletişim serhatcindemir@gmail.com 
ORCID Adresi https://orcid.org/0000-0001-9535-0449 

 
  

188



TARMEK 2022 
34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi

07-09 Eylül 2022
Bilecik / TÜRKİYE

Farklı Hasat Dönemlerinin Çerezlik Kabak Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi 

The Effect of Different Harvest Periods on the Yield and Quality of Pumpkin Seed 

Cevdet SAĞLAM1*, Necati ÇETİN1, Duran Ali KIYAK2, Ali ÜNLÜKARA1 

1 Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 38039, Kayseri, Türkiye 
2 Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, 38039, Kayseri, Turkey 
*  Corresponding author (Sorumlu Yazar): C. Sağlam, e-mail (e-posta): cevdetsaglam@erciyes.edu.tr 

ÖZET 

Çerezlik kabak yetiştiriciliğinde en uygun hasat zamanının belirlenmesi, tohum verim-kalitesi, hasat sonrası kurutma süresinin 
kısaltılması, çerezlik kabağın hasadından sonra sonbaharda ekimi yapılacak ürünün tohum yatağı hazırlığı ve ekim için uygun 
zamanın belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Kayseri kuru tarım koşullarında çerezlik kabak bitkisinin optimum üretim 
ve hasat dönemlerinin 1230° büyüme derece güne (Growing Degree Day-GDD) bağlı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece, 
iklim koşullarına bağlı bitkilerin vejetatif ve generatif gelişim dönemlerine ait sürecin takip edilmiş olacaktır. Ayrıca, ilgili üretim 
dönemlerine ait tarımsal işlemlerin planlaması, bu sayede kolaylıkla gerçekleştirilecektir. Bu durum, farklı meteorolojik koşullara 
göre, üretim işlemlerine yönelik karar alma ve uygulama aşamalarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 
Araştırmada meyve boyu, meyve çapı, meyve çevresi, yaş ve kuru tohum verimi, meyve ağırlığı, meyve kabuk ağırlığı, bin tane 
ağırlığı ve büyüme derece gün (GDD) incelenmiştir. Sonuç olarak; meyve boyu, meyve çapı, meyve çevresi, yaş tohum verimi, meyve 
ağırlığı ve meyve kabuk ağırlığı değişimi üzerine örnekleme yapılan dönemin ve tarlaların önemli bir etkisinin olmadığı 
belirlenmiştir. Ancak, kuru tohum verimi ve bin tane ağırlığı üzerinde ise, örnek alınan tarlaların ve dönem×tarla etkileşiminin 
p<0.02 düzeyinde önemli olduğu bulunmuştur. Çiftçi beklentilerinin aksine I. dönem (1230° büyüme derece, Growing Degree Day-
GDD) yapılan hasattan elde edilen tohumların bin tane ağırlığı daha yüksek olmuştur. Pazarlamada bin tane ağırlığı veya hektolitre 
ağırlığı dikkate alındığı için çerezlik kabak hasatlarının Büyüme Derece Gün esasına göre yapılması çiftçi karlılığı açısından önem 
arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çerezlik Kabak, Hasat Dönemi, Verim, Kalite 

ABSTRACT 

It is important to determine the most appropriate harvest time, seed yield-quality, shorten the post-harvest drying time, prepare 
the seed bed of the product to be planted in autumn after the harvest of the pumpkin seed, and provide sufficient and proper time 
for planting. In this study, it was aimed to determine the optimum production and harvesting periods of pumpkin seed in Kayseri 
dry farming conditions depending on 1230° Growing Degree Day (GDD). Thus, it will be possible to follow the process of vegetative 
and generative development periods of plants depending on climatic conditions. In addition, the planning of agricultural operations 
of the relevant production periods will be made easily in this way. This will facilitate rapid and efficient decision-making and 
implementation stages for production processes according to different meteorological conditions. In the study, fruit length, fruit 
diameter, fruit perimeter, fresh and dry seed yield, fruit weight, fruit peel weight, thousand seed weight and growth degree day 
(GDD) were investigated. As a result, it was determined that the sampling period and the fields did not have a significant effect on 
the change in fruit length, fruit diameter, fruit perimeter, fresh seed yield, fruit weight and fruit peel weight. However, on dry seed 
yield and thousand seed weight, the interaction of sampled fields and period×field were found to be significant at the p<0.02 level. 
Contrary to the expectations of the farmers, the thousand seed weight of the seeds obtained from the harvest made in the 1st period 
(1230° Growing Degree Day-GDD) was higher. Since the thousand seed weight or hectoliter weight is considered in the marketing, 
the pumpkin seed should be arvested based on the Growing Degree Day important for farmer profitability. 

Keywords: Pumpkin Seed, Harvest Period, Yield, Quality 
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1. GİRİŞ 
Sahip olduğu iklim koşulları sebebiyle, Türkiye’de çerezlik kabak yetiştiriciliği yaygın olarak 

yapılmaktadır. Kabak bitkisinin meyvesi beslenme, gıda ve kozmetik sanayinde, tohumları ise 
çerezlik ve yağ üretiminde kullanılmaktadır (Yanmaz ve Düzeltir, 2003; Seymen vd., 2012). 
Yetiştiriciliği yapılan kabak türleri içerisinde çerezlik kabak en yaygın olanıdır (Sunulu ve Yağcıoğlu, 
2003). Ülkemiz 584 624 ton/yıl üretim miktarıyla çerezlik kabak üretiminde 7. sırada yer almaktadır 
(FAO, 2017). Cucurbita cinsi içerisinde yaygın olarak yetiştirilen türler; Cucurbita maxima Duch. 
(kestane kabağı), Cucurbita pepo L. (sakız kabağı) ve Cucurbita moschata Pour. (bal kabağı) olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu türler arasında en fazla kültürü yapılan çerezlik kabak türü Cucurbita pepo 
L.’dur (Sunulu ve Yağcıoğlu, 2014; Riberio vd., 2018). Kabak çekirdeği genellikle Türkiye'de çerez 
olarak tüketilse de diğer ülkelerde tıbbi amaçlı olarak da kullanılmaktadır (Yavuz vd., 2015; Babayee 
vd., 2012). Son 5 yıllık üretime göre çerezlik kabak yetiştiriciliği yapan önemli illerin ekili alan, üretim 
miktarları ve verimleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. İllere göre son üretim yıllına (2020) ait çerezlik kabak üretim verileri 

İller Kayseri Nevşehir Eskişehir Konya Aksaray 
Ekili alan dekar (da/yıl)  358625 217550 27937 51601 47050 
Üretim (ton/yıl) 16920 20064 3081 6617 5211 
Birim alan verimi (kg/da) 47.2 92.2 110.2 128.2 110.8 

 
Tablo 1’den de görüldüğü gibi üretim alanı itibariyle iller bazında çerezlik kabak üretiminin en 

yaygın gerçekleştiği iller Kayseri ve Nevşehir’dir. Üretim miktarı yönünden birim alan başına elde 
edilen verimin en az olduğu il ise Kayseri ilidir. Verim düşüklüğünün sebeplerinin belirlenip verimi 
artırmaya yönelik çalışmaların yapılması ve sonuçlarının ortaya konulması gereklidir. Verim ve 
kalite düşüklüğünün; bölgede üretimin çoğunluğunun kuru tarım koşullarında yapılmış olması (Tüik, 
2020; Ünlükara ve Bakır, 2018) önemli bir faktördür. Bunun yanı sıra verim düşüklüğünün farklı 
toprak özellikleri ve ekim/hasadın uygun zaman ve optimum periyotlarda yapılmamasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Yörede, çerezlik kabak yetiştiriciliğinde yüksek verim ve kaliteyi sağlayan uygun hasat zamanının 
belirlenmesi, tohum verim-kalitesi, hasat sonrası kurutma süresinin kısaltılması, çerezlik kabağın 
hasadından sonra sonbaharda ekimi yapılacak ürünün tohum yatağı hazırlığı ve ekimi için yeterli ve 
uygun zamanın sağlanması için önem arz etmektedir. Bu amaçla, çalışma ile genellikle optimum 
yetiştirme periyodu ve hasat zamanını belirlemeye yönelik olarak, bölge çiftçilerinin üretim 
işlemlerini ekonomik ve uygun şartlarda yürütmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada Kayseri kuru 
tarım koşullarında çerezlik kabağın verim ve kaliteye önemli bir etkiye sahip olan optimum üretim 
ve hasat dönemlerinin 10 °C taban sıcaklık üzerinde toplam 1230 büyüme derece güne bağlı olarak 
belirlenmesi amaçlanmıştır (Ünlükara ve Bakır, 2018). Böylece, iklim koşullarına bağlı bitkilerin 
vejetatif ve generatif gelişim dönemlerine ait sürecin takip edilmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, ilgili 
üretim dönemlerine ait tarımsal işlemlerin planlaması bu sayede kolaylıkla yapılmış olacaktır. Bu 
durum, farklı meteorolojik koşullara göre üretim işlemlerine yönelik karar alma ve uygulama 
aşamalarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 
2.1.1. Araştırma alanının arazi ve Toprak Yapısı 

Deneme, 2020 yılında Kayseri ekolojik koşullarında merkezden 15 km uzaklıkta yer alan 5 farklı 
lokasyonda yürütülmüştür.  Ekim işleminin 21 Nisan’da yapıldığı bu çalışmada, yörede yaygın olarak 
yetiştiriciliği yapılan çerçeveli tip çerezlik kabak çekirdeği popülasyonu kullanılmıştır. Araştırmanın 
yürütüldüğü alanları oluşturan tüm parsellerde tohum yatağı hazırlığında (toprak işleme 
işlemlerinde) çiftçilerin yaygın olarak kullandığı geleneksel tarım uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma kapsamında, 5 adet parselden oluşan araştırma alanı, organik madde miktarı düşük, yapı ve 
özellikleri aynı toprak tipine, düz veya düze yakın (%2 eğim) arazi yapısına sahiptir.  Parsellerde 
ekimle birlikte 20 kg DAP gübresi tabana uygulanmıştır. Uygulama parsellerindeki ekim işleminde, 
sıra üzeri 70 cm ve sıra arası 140 cm olacak şekilde ekim yapılmıştır.  

2.1.2. Araştırma alanının İklim Özellikleri 
Denemenin yürütüldüğü bölgede uzun yıllara ait iklim verileri Tablo 2‘de sunulmuştur. 

Denemenin yürütüldüğü alanda toplam yıllık yağış miktarı, uzun yıllar toplamından düşük olurken, 
nispi nem oranı araştırmanın yürütüldüğü yıl ile uzun yıllar ortalaması birbirine yakın olmuştur. 
 

Tablo 2. Uzun yıllar ve 2020 yılı yağış venem miktarı (MGM, 2021) 
Yıllar/yağış ve nem  Yağış miktarları (mm) Nem (%) 
Uzun yıllar (1931-2021) 389.6 63.6 
Üretim Dönemi Uzun yıllar 177.7 55.4 
2020 Yılı  201.9 47.3 
2020 yılı Üretim Dönemi 72.3 41.1 

 
Araştırma alanının uzun yıllar ve üretim dönemine ait aylık bazda yağış ve nem miktarları Tablo 

3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3. Uzun yıllar (aylık) (1931-2021) ve 2020 yılı (aylık) yağış ve nem miktarı (MGM, 2021) 
Yıllar/aylar Parametre Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 
Uzun yıllar 
(1931-2021) 

Yağış (mm) 52.1 51.8 39.5 10.5 8.8 15.0 
Nem (%) 62.3 61.2 55.8 45.5 49.2 54.1 

2020 yılı Yağış (mm) 11.0 29.2 28.5 1.00 0.00 3.00 
Nem (%) 51.9 47.4 45.3 36.1 31.8 36.1 

 
Ünlükara ve Bakır (2018) tarafından Develi popülasyonu çerezlik kabak farklı dönemlerde 

yetiştirilmiş ve 10 °C sıcaklık üzerinde 1230 ° toplanması durumunda hasat edilmesi önerilmiştir. 
Araştırma alanında 2020 yılının üretim dönemine ait Büyüme Derece Gün değerleri Şekil 1’de 
verilmiştir. Ekimden itibaren günlük GDD değerlerinin gösterildiği Şekil 1(a) incelendiğinde hava 
sıcaklığındaki günlük dalgalanmalar nedeniyle her gün farklı büyüme derece gün değerleri 
toplanmıştır. Toplam GDD değerlerinin verildiği Şekil 1 (b) incelendiğinde Nisan ayında 21.3 °C, 
Mayıs ayında 180.7 °C, Haziran ayında 293.1 °C, Temmuz ayında 455.6 °C ve Ağustos ayında 277.6 
°C toplanmıştır. İlk dönem hasat, 1228.3 derecenin toplandığı 23 Ağustos 2020 tarihinde yapılmıştır.  
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Şekil 1. Çerezlik Kabak Gelişme Dönemi Boyunca Büyüme Derece Gün (GDD-°C) 

 
2.2. Yöntem 
2.2.1. Ölçümlerin gerçekleştirilmesi 

Verilerin elde edilmesinde öncelikle, aynı toprak özellikleri ve girdi uygulamalarını içeren, farklı 
yükseltiye sahip 5 farklı araştırma alanından iki farklı hasat zamanında 10’ar adet kabak meyvesi 
rastgele toplanmıştır. Daha sonra hasat zamanlarına (23 Ağustos 2020 ve 3 Eylül) göre elde edilen 
örneklerin meyve boyu, meyve çapı, meyve çevresi, yaş tohum verimi, kuru tohum verimi, meyve 
kabuk ağırlığı, meyve ağırlığı, bin tane ağırlığı hesaplanmış ve büyüme derece gün (BDG) değerleri 
belirlenmiştir. Meyve boyu, çapı ve çevresinin belirlenmesinde plastik-lif şeritmetre, yaş-kuru 
verimleri, meyve, meyve kabuk ve bin tane ağırlıklarının belirlenmesinde ise 0.001 hassasiyetli 
hassas terazi kullanılmıştır (Ünlükara vd., 2021). Ayrıca, BDG’nin belirlenmesinde aşağıdaki eşitlik 
kullanılmıştır (Ünlükara ve Bakır, 2018). 

 
BDG  = ∑ [ [(Tmax + Tmin) / 2] – Teşik] 

 
BDG: Büyüme Derece Gün 
T max: Günlük en yüksek sıcaklık  
T min: Günlük en düşük sıcaklık  
T eşik: Kabak için eşik sıcaklık 10 °C’dir 
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2.2.2. İstatistiksel Analizler 
Verilerin değerlendirme ve analizinde SPSS İstatistik programı kullanılmıştır. Veriler varyans 

analizine tabi tutulmuş ve önemli bulunan sonuçlar Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine göre 
gruplandırılmıştır. Ayrıca dikkate alınan çerezlik kabak verileri arasında Pearson Korelasyon analizi 
yapılmıştır.  

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
 

I. ve II. Hasat dönemlerine ait çerezlik kabak meyve ve tohum özellikleri Tablo 4 ve 5’te verilmiştir. 
 

Tablo 4. I. Hasat Döneminde Çerezlik Kabak Meyve ve Tohum Sonuçları 

Lokasyon 
Ort. 
ağırlık (g) 

Ort. 
Kabuk ağ. 
(g) 

Ort.  
Boy 
(cm) 

Ort.  
Çap 
(cm) 

Ort. 
Çevre 
(cm) 

Ort. Yaş 
Ağırlık 
(g) 

Ort.  
Kuru ağ. 
(g) 

1000 
tane ağ. 
(g) 

1. Tarla 1980.9 1893.7 17.2 17.2 56.1 87.2 52.7 227.1 
2. Tarla 2866.9 2718.9 19.6 18.5 60.8 148 82.5 264.1 
3. Tarla 2320.0 2205.4 17.1 18.2 59.7 114.6 67.4 264.3 
4. Tarla 2105.3 1993.3 17.1 17.5 57.2 112 61.1 229.3 
5. Tarla 2906.9 2587.7 19.3 18.8 64.1 138.8 74.9 277.7 

 
Tablo 5. II. Hasat Döneminde Çerezlik Kabak Meyve ve Tohum Sonuçları 

Lokasyon 
Ort. 
ağırlık (g) 

Ort. 
Kabuk ağ. 
(g) 

Ort.  
Boy 
(cm) 

Ort.  
Çap 
(cm) 

Ort. 
Çevre 
(cm) 

Ort. Yaş 
Ağırlık 
(g) 

Ort.  
Kuru ağ. 
(g) 

1000 
tane ağ. 
(g) 

1. Tarla 2194.5 2081.8 16.5 19.5 55.9 98.9 53.3 230.6 
2. Tarla 2501.7 2406.7 17.4 19.6 60.5 122.4 48.5 208.6 
3. Tarla 2539.4 2447.3 18.8 17.7 61.8 122.3 73.6 247.7 
4. Tarla 2574. 2433.5 17.2 18.8 57.9 104.9 59.1 246.7 
5. Tarla 2630.1 2471.0 17.3 19.0 57.1 120.5 72.1 253.7 

 
3.1. Meyve Boyu  
Meyve boyu 14.7 ile 21.0 cm arasında değişim göstermiş ve ortalama meyve boyu 17.75 cm olarak 
ölçülmüştür. Meyve boyundaki bu değişim üzerine örnekleme yapılan dönemin, örnek alınan 
tarlaların ve dönem×tarla etkileşimleri önemli bulunmamıştır. Meyve boyundaki değişim Şekil 2’de 
gösterilmiştir. 1. dönem meyve boyu ortalaması 18.1 cm ve 2. dönem 17.5 cm olarak belirlenirken 1., 
2., 3., 4. ve 5. tarlalarda ise 16.9 cm, 18.5 cm, 17.9 cm, 17.2 cm ve 18.3 cm olarak belirlenmiştir (Şekil 
2). Yarı-kurak şartlarda yağışa dayalı çerezlik kabak yetiştiriciliğinde meyve boyunun hasat 
dönemlerinden ve değişen tarla şartlarından önemli oranda etkilenmediği gözlemlenmiştir. 
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Şekil 2. I.ve II. Hasat dönemlerinde örnekleme tarlalarında meyve boyu değişimi 

3.2. Meyve Çapı 
Meyve çapı 15.9 ile 22.1 cm arasında değişim göstermiş ve ortalama meyve çapı 18.47 cm olarak 

tespit edilmiştir. Meyve çapındaki bu değişim üzerine örnekleme yapılan dönemin, örnek alınan 
tarlaların ve dönem×tarla etkileşimleri önemli bulunmamıştır.1. dönem meyve çapı ortalaması 18.1 
cm ve 2. dönem 18.9 cm belirlenirken 1., 2., 3., 4., ve 5. tarlalarda ise sırasıyla 18.3 cm, 19.1 cm, 17.9 
cm, 18.2 cm ve 18.9 cm olarak ölçülmüştür (Şekil 3). Yarı-kurak şartlarda yağışa dayalı çerezlik kabak 
yetiştiriciliğinde meyve çapının hasat dönemlerinden ve değişen tarla şartlarından en az oranda 
etkilendiği görülmüştür. 

 

 
Şekil 3. I.ve II. Hasat dönemlerinde örnekleme tarlalarında meyve çapı değişimi 

 
3.3. Meyve Çevresi 

 
Meyve çevresi 53 ile 72.1 cm arasında değişim göstermiş ve ortalama meyve çevresi 59.1 cm 

olarak ölçülmüştür. Meyve çevresindeki bu değişim üzerine örnekleme yapılan dönemin, örnek 
alınan tarlaların ve dönem×tarla etkileşimleri önemli bulunmamıştır. Çalışmada, 1. dönem meyve 
çevresinin ortalaması 59.56 cm ve 2. dönem 58.63 cm olarak belirlenirken 1., 2., 3., 4., ve 5. tarlalarda 
ise 56 cm, 60.6 cm, 60.8 cm, 57.5 cm ve 60.6 cm olarak ölçülmüştür (Şekil 4). Yarı-kurak şartlarda 
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yağışa dayalı çerezlik kabak yetiştiriciliğinde meyve çevresine hasat dönemlerinden ve değişen tarla 
şartlarından en az oranda etkilendiği görülmüştür. 

 

 
Şekil 4. I.ve II. Hasat dönemlerinde örnekleme tarlalarında meyve çevresi değişimi 

 
3.4. Meyve Ağırlığı 

Meyve ağırlığı 1564 ile 2960.9 g arasında değişim göstermiş ve ortalama meyve ağırlığı 2428.6 g 
olarak ölçülmüştür. Meyve ağırlığındaki bu değişim üzerine örnekleme yapılan dönemin, örnek 
alınan tarlaların ve dönem×tarla etkileşimleri önemli bulunmamıştır. Meyve ağırlığı en yüksek 2. 
Dönem geç hasatta 2488.1 g ve en düşük büyüme derece günde 2369.3 g olarak ölçülmüştür (Şekil 
5). 

 

 
 

Şekil 5. I.ve II. Hasat dönemlerinde örnekleme tarlalarında meyve ağırlığı değişimi 
 

3.5. Meyve Kabuk Ağırlığı 
Meyve kabuk ağırlığı 1483.1 ile 2799.5 g arasında değişim göstermiş ve ortalama meyve kabuk 

ağırlığı 2323.9 g olarak ölçülmüştür. Meyve kabuk ağırlığındaki bu değişim üzerine örnekleme 
yapılan dönemin, örnek alınan tarlaların ve dönem×tarla etkileşimleri önemli bulunmamıştır. Meyve 
kabuk ağırlığı en yüksek 2. Dönem geç hasatta 2368.1 g ve en düşük büyüme derece günde 2279.8 g 
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olarak ölçülmüştür (Şekil 6). En yüksek meyve kabuk ağırlığı 2 ve 5 nolu tarlalardan, sonra 3 ve 4 
nolu tarlalardan ve en düşük 1 nolu tarladan elde edilmiştir.  

 

 

 
Şekil 6. I.ve II. Hasat dönemlerinde örnekleme tarlalarında meyve kabuk ağırlığı değişimi 

 
3.6. Meyve Yaş Tohum Verimi 

Yaş tohum verimi 57.5 ile 166.7 gram arasında değişim göstermiş ve ortalama yaş tohum ağırlığı 
116.96 gram olarak ölçülmüştür. Yaş tohum ağırlığındaki bu değişim üzerine örnekleme yapılan 
dönemin, örnek alınan tarlaların ve dönem×tarla etkileşimleri önemli bulunmamıştır.1. dönem yaş 
tohum ağırlık ortalaması 120.12 g ve 2. dönem 113.8 g belirlenirken 1., 2., 3., 4., ve 5. tarlalarda ise 
sırasıyla 93.1 g, 135.2 g, 118.5 g, 108.5 g ve 129.7 g olarak ölçülmüştür (Şekil 7). Yarı-kurak şartlarda 
yağışa dayalı çerezlik kabak yetiştiriciliğinde yaş çekirdek ağırlığının hasat dönemlerinden ve 
değişen tarla şartlarından en az oranda etkilendiği görülmüştür. 
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Şekil 7. I.ve II. Hasat dönemlerinde örnekleme tarlalarında meyve yaş tohum verim değişimi 

 
3.7. Meyve Kuru Tohum Verimi 

Meyve kuru tohum verimi 36.9 ile 92.9 gram arasında değişim göstermiş ve ortalama kuru tohum 
verimi 64.5 gram olarak saptanmıştır. Kuru tohum verimindeki bu değişim üzerine örnek alınan 
tarlaların ve dönem×tarla etkileşimi p<0.05 düzeyinde önemli bulunurken hasat dönemleri önemli 
oranda etkili olmamıştır. Büyüme Derece Gün Toplamının 1230° değerine ulaşıldığında yapılan 
hasatta kuru tohum 67.7 g ve çiftçinin hasat öngörüsüne göre yapılan daha geç hasatta ise 61.3 g 
belirlenmiştir (Şekil 8). Çalışmanın yapıldığı 5 ayrı lokasyondaki tarlalardan en iyi kuru verimi 5 nolu 
tarladan 73.5 g, daha sonra 2 ve 3 nolu tarlalardan 65.5 ve 70.5 g elde edilirken, 4 nolu tarladan 60.1 
ve en düşük 1 nolu tarladan 53.0 g elde edilmiştir. Dönem×tarla etkileşimi sonucunda 2.dönemde 
yapılan hasatta 2 ve 4 nolu tarlada kuru tohum verimi düşmüş, 1 ve 5 nolu tarlada herhangi bir 
değişim olmamış ancak 3 nolu tarlada ise artmıştır. Dolayısıyla hasat tarihine karar verirken tarlalar 
arasındaki farklılıklar dikkate alınmalıdır. 
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Şekil 8. I.ve II. Hasat dönemlerinde örnekleme tarlalarında meyve kuru tohum verim değişimi 
 
Yapılan Pearson Korelasyon analizine göre (Tablo 6) meybe boyu (r= 0.452*), meyve çevresi (r= 

0.446*), meyve kabuk ağırlığı (r= 0.625**), meyve ağırlığı (r= 0.594**), yaş tohum verimi (r= 0.854**) 
ve 1000 tane ağırlığı (r= 0.693**) olumlu yönde etkili olmuştur. Buna göre meyve özelliklerindeki 
artış ve 1000 tane ağırlığındaki artış kuru tohum verimini artırmıştır. 

 
Tablo 6. Çeşitli meyve ve tohum özellikleri arasında Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

Parametre  Meyve 
boyu 

Meyve  
çevresi 

Kuru 
tohum 
verimi 

Yaş 
tohum 
verimi 

Meyve 
kabuk 
ağ.  

Meyve 
ağ. 

1000 
tane 
ağ. 

Tohum 
nemi  

Kuru 
tohum 
verimi 

r 0.452* 0.446* 1 0.854** 0.625** 0.594** 0.693**  

1000 tane 
ağırlığı r 0.408*  0.693** 0.457* 0.420*   -0.496** 

* p<0.05 düzeyinde ve ** p<0.01 düzeyinde etkili olmuştur, r Pearson Korelasyon Katsayısı. 
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3.8. Bin Tane Ağırlığı 
Araştırmada 2020 yılında bin tane ağırlığı 194.6 ile 286.6 g arasında değişim göstermiş ve 

ortalama bin tane ağırlığı 245 g saptanmıştır. Bin tane ağırlığı üzerine hasat döneminin, tarlaların ve 
dönem×tarla etkileşimi p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Büyüme Derece Gün Toplamının 
1230° değerine ulaşıldığında yapılan hasatta (I. dönem hasat) bin tane ağırlığı en yüksek 252.5 g ve 
çiftçi hasat öngörüsüne göre yapılan daha geç hasatta ise en düşük 237.5 g olarak belirlenmiştir (Şekil 
9). Örneklemelerin yapıldığı 5 ayrı lokasyondaki tarlalardan en yüksek bin tane ağırlığı 5 ve 3 nolu 
tarlalardan 265.8 g ve 256.0 g elde edilirken en düşük 1, 2 ve 4 nolu tarladan 228.8, 236.4 ve 238.1 g 
elde edilmiştir. Dönem×tarla etkileşimi de 1000 tane ağırlığı üzerine etkili bulunmuş ve 2, 3 ve 5 nolu 
tarlalarda II. dönem hasatta bin tane ağırlığı düşmüş, 1 nolu tarlada herhangi bir değişim görülmemiş 
ancak 4 nolu tarlada bir iyileşme söz konusu olmuştur. Bu sonuçlara göre çiftçilerin beklentilerinin 
aksine hasadın geciktirilmesi bin tane ağırlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Bin tane ağırlığı tarlalara 
göre de değişim gösterdiği için hasat zamanının tarlalara göre de değerlendirilmesi yerinde olacaktır.  
Bu amaçla tarla toprak derinliği, toprak tekstürü, yapısı, organik madde içeri, bakısı ve topoğrafyası 
gibi özellikler bu farklılık üzerinde etkili olabilir. 

 

 

 
Şekil 9. I.ve II. Hasat dönemlerinde örnekleme tarlalarında bin tane ağırlığı değişimi 
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Yapılan Pearson Korelasyon analizine göre bin tane ağırlığı üzerine meyve boyu (r= 0.408*), kuru 
tohum verimi (r= 0.693**), yaş tohum verimi (r= 0.457*) ve meyve kabuk ağırlığı (r= 0.420*) olumlu 
yönde etki ederken tohum nemi (r= -0.496**) ise olumsuz etkilemiştir. Dolayısıyla geciktirilen hasat 
zamanı ile birlikte tohum neminin artması ve tohumları daha dolgun görünüm kazanmasına rağmen 
aslında 1000 tane ağırlığını düşürmüştür. 

 
3.9. Tohum Nemi 

Araştırmada 2020 yılında tohum nemi %55.7 ile %152.5 arasında değişim göstermiş ve ortalama 
tohum nemi %82.9 245 g saptanmıştır. Tohum nemi üzerine hasat döneminin, tarlaların ve 
dönem×tarla etkileşimi p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Büyüme Derece Gün Toplamının 
1230° değerine ulaşıldığında yapılan hasatta (I.dönem hasat) tohum nemi %76.8 ve çiftçi hasat 
öngörüsüne göre yapılan daha geç hasatta ise %89.1 olarak belirlenmiştir (Şekil 10). Örneklemelerin 
yapıldığı 5 ayrı lokasyondaki tarlalardan en yüksek tohum nemi 2 nolu tarlada %115.9, sonra 
%%75.7, %%78.6, %76.3 değerleri ile 1, 4 ve 5 nolu tarlalarda ve en düşük tohum nemi %68.1 ile 3 
nolu tarlada olduğu saptanmıştır.  Dönem×tarla etkileşimi de tohum neminin önemli oranda 
değiştirmiştir. II.Dönem hasatta 3, 4 ve 5 nolu tarlalarda tohum nemi bir miktar düşerken 2 nolu tarla 
yüksek oranda artmıştır. 1 nolu tarlada ise önemi bir fark oluşmamıştır. Bu sonuçlara göre çiftçi 
öngörüsüne göre geç hasatta tohumların daha dolgun olduğu iddiasının doğru olduğu görülmektedir. 
Ancak artan tohum nemi aldatıcı olmakta, zamanla nemi artan tohumların meyve içerisinde 
çimlenmesi nedeniyle tohum verimi kaybına yol açmakta ve aynı zamanda çerezlik tohum kalitesini 
düşürmektedir. Tarla özellikleri de dikkate alınmalıdır. 2.tarlanın geciktirilmiş hasatta tohum 
neminin çarpıcı şekilde artışıyla birlikte meyve kuru tohum verimi de çarpıcı şekilde azalmıştır. 
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Şekil 10. I.ve II. Hasat dönemlerinde örnekleme tarlalarında tohum nemi değişimi 

4. SONUÇ 
Kayseri’de çerezlik kabak tohum yetiştiren çiftçiler daha dolgun tohum elde etmek amacıyla 

literatürün aksine hasadı geciktirmektedirler. Zamanında ve geciktirilmiş hasadın meyve ve tohum 
özelliklerini saptamak amacıyla 2020 yılında farklı lokasyonlardan 2 farklı hasat tarihinde 
örnekleme yapılmış ve değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda: 

- I. ve II. dönem hasat tarihleri meyve boyu, çapı, çevresi ve meyve ağırlığı üzerine önemli 
şekilde etkili olmamıştır. Ancak, bin tane ağırlığı ve tohum nemi üzerine etkili olmuştur. Çifti 
beklentileri doğrultusunda II. dönem yapılan hasatlarda tohum nemi daha yüksek bulunmuş 
ve tohumlar daha dolgun bulunmuştur. Ancak çiftçi beklentilerinin aksine I. dönem yapılan 
hasattan elde edilen tohumların bin tane ağırlığı daha yüksek olmuştur. Pazarlamada bin tane 
ağırlığı veya hektolitre ağırlığı dikkate alındığı için çerezlik kabak hasatlarının Büyüme 
Derece Gün esasına göre yapılması çiftçi karlılığı açısından önem arz etmektedir. 

- Meyve kabuk ağılığı, yaş ve kuru tohum ağırlığı, bin tane ağırlığı ve tohum nemi üzerine tarla 
şartlarının etkisi önemli bulunmuştur. Tarlaların topoğrafik yapısı, toprak tekstürü ve 
derinliği, organik madde içeriği, bakısı gibi farklılıklar çerezlik kabak verimliliğine etkili 
olması beklenilen bir sonuçtur. Dolayısıyla çerezlik kabak yetiştiriciliğinde tarla özellikleri 
mutlaka dikkate alınmalıdır. 

- Hasat dönemi ile tarla etkileşimleri meyve kuru tohum verimi, bin tane ağırlığı ve tohum nemi 
üzerine etkili olmuştur. Geciken hasatla birlikte bazı tarlalarda tohum nemi artarken bin tane 
ağırlığı ve meyve tohum verimi azalmıştır.  

- Çerezlik kabakta kuru tohum verimi üzerine (meyve boyu, meyve çevresi, meyve kabuk 
ağırlığı, meyve ağırlığı, yaş tohum verimi) ve bin tane ağırlığı olumlu yönde etkili olmuştur.  

- Bin tane ağırlığı üzerine bazı meyve özellikleri (meyve boyu, kuru tohum verimi, yaş tohum 
verimi ve meyve kabuk ağırlığı) etkili olurken tohum nemi olumsuz şekilde etkilemiştir. Buna 
göre meyve özelliklerindeki artış ve bin tane ağırlığındaki artış kuru tohum verimini 
artırmıştır. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction and Research Questions & Purpose 
In the region, it is important to determine the appropriate harvest time, which ensures high yield 

and quality in the cultivation of pumpkin, seed yield-quality, shortening the post-harvest drying 
period, and providing sufficient and appropriate time for the seed bed preparation and planting of 
the product to be planted in autumn after the harvest of the pumpkin seed. The aim of this study is 
to carry out the production processes of the regional farmers in economic and appropriate conditions 
in order to determine the optimum growing period and harvest time. In this study, it was aimed to 
determine the optimum production and harvest periods of pumpkin, which has a significant effect 
on yield and quality, in dry farming conditions of Kayseri, depending on a total of 1230 days of growth 
on a base temperature of 10 °C. Thus, it will be possible to follow the process of vegetative and 
generative development periods of plants depending on climatic conditions. In addition, the planning 
of agricultural operations belonging to the relevant production periods will be made easily. This will 
ensure that the decision-making and implementation stages for production processes are carried out 
rapidly and effectively according to different meteorological conditions. 

Methodology 
The experiment was carried out in 5 different locations located 15 km from the center in Kayseri 

conditions in 2020. In this study, in which the planting process was carried out on April 21, the frame 
type pumpkin seed population, which is widely cultivated in the region, was used. In all plots forming 
the areas where the research was conducted, conventional agricultural practice, which is widely used 
by the farmers, was carried out in the preparation of the seed bed (soil cultivation processes). In the 
sowing process in the application plots, planting was performed with 70 cm x 140 cm row spacing. 

In order to obtain the data, first of all, 10 pumpkin fruits were randomly collected at two different 
harvest times from 5 different research areas with the same soil characteristics and input 
applications, with different altitudes. Then, fruit length, fruit diameter, fruit circumference, fresh 
seed yield, dry seed yield, fruit peel weight, fruit weight, thousand seed weight were calculated and 
growth degree day (BDG) values of the samples obtained according to harvest times (23 August 2020 
and 3 September) were determined. 

Results and Conclusions 
I and II. period harvest periods were not significantly effective on fruit length, diameter, 

perimeter and fruit weight. However, it was effective on thousand seed weight and seed moisture. In 
the harvests performed in the second period, the seed moisture was found to be higher and the seeds 
were found to be fuller. The effects of field conditions on fruit peel weight, fresh and dry seed weight, 
thousand-seed weight and seed moisture were found to be significant. Differences such as the 
topographic structure of the fields, soil texture and depth, organic matter content, and aspect are an 
expected result to have an effect on the productivity of pumpkin. With the delayed harvest, while 
seed moisture increased in some fields, thousand seed weight and fruit seed yield decreased. While 
some fruit characteristics (fruit size, dry seed yield, fresh seed yield and fruit peel weight) were 
effective on thousand seed weight, seed moisture was negatively affected.  
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2. Oturum
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK / Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DUMANOĞLU / Oturum Başkan Yrd.

09:30-10:30

Kültivatör Aktif Kısımlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Mukavemet Analizi
Sümeyye ERDEM, Yusuf DİLAY, Adem ÖZKAN

Rijit ve Dar Uç Demirli Ağır Kültivatör Ayağı ve Bağlantı Elemanlarının Sonlu 
Elemanlar Yöntemi ile Mukavemet Analizi
Mustafa ÇOMAKLI, Bahadır SAYINCI

Kuru Tarım Koşullarında Çerezlik Kabak Üretiminde Farklı Toprak İşleme 
Sistemlerinin Çimlenme Oranına ve Yakıt Tüketimine Etkisi /
Cevdet SAĞLAM, Duran Ali KIYAK, Necati ÇETİN

Yarı Kurak iklime Sahip Yüksek Bir Bölgede Nadası Kaldırmaya Yönelik Faklı Toprak 
İşleme Uygulamalarının Enerji Kullanım Etkinliği / 
Zinnur GÖZÜBÜYÜK, Gazanfer ERGÜNEŞ

10:30-10:45 Soru-Cevap

10:45-11:00 Dinlenme Arası / İİBF Konferans Salonu Fuaye Alanı

3. Oturum
Prof. Dr. Murad ÇANAKCI / Oturum Başkanı
Doç. Dr. Taner YILDIZ / Oturum Başkan Yrd.

11:00-12:00

Pompa Çarklarındaki Hidrolik Kuvvetler ve Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi
Mehmet KURT, Kazım ÇARMAN

Fertigasyon Sistemli Otomatik Tamburlu Sulama Makinalarının İş Kalitesini 
Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi
Turgay POLAT, Ahmet ÇOLAK

Derin Kuyu Pompalarında Kolon Borusu Uzunluğunun Pompaj İşletme 
Karakteristiklerine Etkisi
Mehmet KURT, Kazım ÇARMAN

Konik Hüzmeli Memede Orifis Akış Hızının Deneysel ve Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (HAD) Yöntemiyle Belirlenmesi
Mustafa ÇOMAKLI, Bahadır SAYINCI

12:00-12:15 Soru-Cevap

12:15-13:30 Öğle Yemeği / Üniversitemiz Personel Yemekhanesi
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4. Oturum
Prof. Dr. Habib KOCABIYIK / Oturum Başkanı
Doç. Dr. İlknur ALİBAŞ / Oturum Başkan Yrd.

13:30-14:30

Sıcak Havalı Kurutucular İçin Ağırlık İzleme Sistemi Geliştirilmesi
Burak ERGÜNEŞ, Sefa TARHAN

Yer Elmasının (Heliantus tuberosus L.) Enerji ve Kalite Değerlerine Kurutma 
Yöntemi ve Ön İşlemin Etkisi
Samet Kaya DURSUN, Burcu AKSÜT, Muhammed TAŞOVA

Kurutulmuş Mandalina ve Portakal Dilimlerinin Depolanması Üzerine Bir 
Araştırma
İsmail BOYAR, Keziban Kübra GÜNGÖR, Haşmet Emre AKMAN, Mehmet TORUN, 
Işılay YILDIRIM, İlhami TOZLU, Can ERTEKİN
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Tarım Robotları İçin IMU ve GPS Destekli Yersel Koordinat Sistemi Platformunun 
Geliştirilmesi
Evren BAŞER, Mehmet TOPAKCI

Sera Robotlarında Kullanılan Kontrolör Teknolojileri
Erdem YILDIZ, Murad ÇANAKCI

İHA ve Uydu Görüntüleri ile Uzaktan Algılama Vejetasyon İndeks Uygulamaları
Ömer AYDOĞAN, Mehmet TOPAKCI

Makine Yardımıyla Elma Toplamada Çalışma Duruşlarının Reba Yöntemi ile Analizi 
ve Ergonomik Risk Değerlendirmesi
Yusuf DİLAY, Adem ÖZKAN

Bir Otonom Tarım Aracının Yazılım Geliştirme Aşamaları ile Yörünge 
Planlamasında Kullanılan Klasik Yöntemler ve Sezgisel Yapay Zekâ Algoritmalarının 
İncelenmesi /
Dilara DERDAN KOÇ, Caner KOÇ, Mustafa VATANDAŞ

16:15-16:30 Soru-Cevap

16:30-16:45 Dinlenme Arası / İİBF Konferans Salonu Fuaye Alanı

16:30-17:45 Bölüm Başkanları Toplantısı / Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları, Üniversitemiz Kapalı 
Spor Salonu
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6. Oturum (Poster Sunumlar*)
Prof. Dr. Gazanfer ERGÜNEŞ / Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf DİLAY / Oturum Başkan Yrd.

16:45-17:15

Toprak İşlemenin Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkileri
Davut AKBOLAT, Hürkan Tayfun VAROL

Ayçiçeği ve Buğday Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanım Etkinliği Analizi: Tekirdağ-
Muratlı Örneği
Merve EREMKERE, Bahar DİKEN, Türkan AKTAŞ

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Tarım Makineleri Alanı Ders Kitabına 
Entegrasyonu Uygulama Örneği
H. Kürşat ÇELİK, İsmail ÇELİK, Nuri ÇAĞLAYAN

Kinoa (Chenopodium quinoa) ve Amarant (Amaranthus caudatus) Hasat 
Artıklarından Üretilen Biyoyakıt Peletlerin Termal (TGA/DTG) Analizi / 
Savaş UZUNOĞLU, Emrah KUŞ

Kağızman Uzun Elma (Malus communis) Çeşidinin Optimum Hasat Zamanının 
Belirlenmesi
Emrah KUŞ, Ersin GÜLSOY, Betül TAN, Duried ALWAZEER, Kadir TAN

Bir Süt Çiftliği için Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Fotovoltaik Sistemin Teknik ve 
Ekonomik Analizi
Nuri ÇAĞLAYAN, Hüseyin Kürşat ÇELİK, Can ERTEKİN

17:15-17:30 Soru-Cevap

17:45-18:30 Kapanış Programı Toplantısı / Tüm katılımcılar, Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu

18:30-22:30 II. Gala Yemeği / Yer: Gölpark Restoran, Pelitözü/Bilecik, Otobüs: Üniversitemiz Kapalı
Spor Salonu Önü, 18:30

*Poster bildiriler İ.İ.B.F. Konferans Salonu fuaye alanında sergilenecektir. Poster bildirilerin sunum süresi 5
dk olup sunumda afiş görseli kullanılabilir.
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7. Oturum
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK / Oturum Başkanı
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT / Oturum Başkan Yrd.

09:30-10:30

İnsansız Hava Aracı’nın Herbisit Uygulamasında Kullanılabilirliği ve Optimum 
Çalışma Parametrelerinin Belirlenmesi
Burak ERDURAN, Arif Behiç TEKİN

İnsansız Hava Araçları ile Yapılan Pestisit Uygulamalarında Farklı Meme Tiplerinin 
Damla Dağılımına Etkisinin İncelenmesi
Hasan Berk ÖZYURT, İlker Hüseyin ÇELEN

Meyve Bahçelerinin Don Riskine ve Koruyucu Makinalara Ait Bazı Parametrelerinin 
Belirlenmesi
Mehmet Emin BİLGİLİ

Koruyucu Toprak İşleme Kapsamında Yalova Yöresi Elma Bahçelerinde Sıra Üzeri 
Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Karşılaştırılmasının Mekanizasyon Maliyetleri 
Açısından İncelenmesi /
Muammer YALÇIN, Adnan DOĞAN, Mehmet Cengiz ARSLANOĞLU, Barış ALBAY-
RAK, Arzu ŞEN, Gülşah ÜĞLÜ TEKİN, Yalçın KAYA, Mükremin TEMEL, Mehmet 
ŞİMŞEK, Yusuf DEMİR, Fulya BAŞARAN

10:30-10:45 Soru-Cevap

10:45-11:00 Dinlenme Arası / İİBF Konferans Salonu Fuaye Alanı

8. Oturum
Prof. Dr. Abdullah SESSİZ / Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL / Oturum Başkan Yrd.

11:00-12:00

Fındığın Mekanik Hasadında Çalışanların Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi 
Hüseyin SAUK, Mehmet Arif BEYHAN, K.Meriç KALIN UĞURLUTEPE

Mekanik ve Pnömatik Üniteli Fındık Toplama Makinalarıyla Çalışmada İşgücü 
Gereksinimleri, İş Başarıları ve Hasat Masrafları
Taner YILDIZ

Yarı Mekanize Hasada Uygun Susam Yetiştiriciliğinde Karar Verme Aşamaları
Yasemin VURARAK

Yeşillenme Sendromundan Etkilenen Soyalarda Sap Kesme Direncinin Belirlenmesi 
Ahmet İNCE, Yasemin VURARAK

12:00-12:15 Soru-Cevap

12:15-13:30 Öğle Yemeği / Üniversitemiz Personel Yemekhanesi
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9. Oturum
Prof. Dr. Kazım ÇARMAN / Oturum Başkanı
Doç. Dr. Anıl ÇAY / Oturum Başkan Yrd.

13:30-14:30

Farklı Parça Boyutundaki Tarımsal Artıkların Hidrolik Briket Makinesinde 
Briketleme Parametrelerinin Belirlenmesi
Mahmut DOK, Mustafa ACAR, Ayşegül E. ÇELİK, Gülhan ATAGÜN, Ufuk AKBAŞ

Çam Ormanı İğne Yaprağı Artıklarının Temel Peletleme Parametrelerinin 
Belirlenmesi
Hasan YILMAZ, Mehmet TOPAKCI, Semih SARIKAYA, Sercan DEMİRCİ

Bilecik İlinde Tarımsal Artıklardan Kaynaklı Biyokütle Enerjisi Potansiyeli
Cengiz KARACA

Bilecik İlinde Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretim Potansiyeli ve Sera Gazı Azaltımı 
Etkisi
Cengiz KARACA

14:30-14:45 Soru-Cevap

14:45-15:00 Dinlenme Arası / İİBF Konferans Salonu Fuaye Alanı

10. Oturum
Prof. Dr. Davut KARAYEL / Oturum Başkanı
Doç. Dr. Türker SARAÇOĞLU / Oturum Başkan Yrd.

15:00-16:15

TR31 Bölgesi Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi
Yaşar Serhat SAYGILI, Bülent ÇAKMAK

Diyarbakır Pamuk Çırçır Endüstrisinde Gürültü ve Toz Seviyelerinin İşçi Sağlığı ve 
Çevresel Yönden Olası Etkilerinin Belirlenmesi
Reşat ESGİCİ, F. Göksel PEKİTKAN, Abdullah SESSİZ

Şeftali (Prunus persica L.) Üretiminde Kültürel Uygulamalar ve Bunların 
Mekanizasyon Kullanım Durumunun Belirlenmesi: Çanakkale-Lapseki Örneği / 
Ersin SAMIKIRAN, Sakine ÖZPINAR
Dikey Tarım Tesislerinde Yapay Aydınlatma Prensipleri
Sinem SEYHAN, T. Göktürk SEYHAN, Hasan H. SİLLELİ, Hasan YILMAZ

Dikey Tarım Tesislerinde Besleyici Film Tekniği ve Sığ Su Kültürü Tekniğinin 
Performanslarının Karşılaştırılması
Sinem SEYHAN, T. Göktürk SEYHAN, Hasan H. SİLLELİ

16:15-16:30 Soru-Cevap

16:30-16:45 Dinlenme Arası / İİBF Konferans Salonu Fuaye Alanı

16:30-17:45 Bölüm Başkanları Toplantısı / Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları, Üniversitemiz Kapalı 
Spor Salonu
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11. Oturum (Poster Sunumlar*)
Prof. Dr. Hüseyin ÖĞÜT / Oturum Başkanı
Dr. Yasemin VURARAK / Oturum Başkan Yrd.

16:45-17:15

Trüf Mantarı (Tuber sp.) ve Yetiştiriciliğine Genel Bir Bakış 
Emrah KUŞ, Sefa ALTIKAT

Kurutulmuş Trabzon Hurması Meyvesinin Bazı Fiziko-Mekanik Özelliklerinin 
Belirlenmesi
Türker SARAÇOĞLU, Cengiz ÖZARSLAN, Sena Nur KILIÇ

Mısır Ekiminde Kullanılan Ekim Makinası Çizi Açıcı Ayak ve Baskı Tekerleklerine 
Genel Bakış 
Mehmet Cavit SEZER

Parsel Ekim Makinası Tasarımında Ekici ve Dişli Sistemi 
Kutalmış TURHAL, Ufuk KIRILMAZ

Tarımda Nesnelerin İnterneti (IoT) Kullanımı 
Mehmet Burak BÜYÜKCAN, İlknur YILMAZ

Tarım 5.0: Tarımda Yeni Bir Dijitalleşme Düzeyi 
Mehmet Burak BÜYÜKCAN, İlknur YILMAZ

17:15-17:30 Soru-Cevap

17:45-18:30 Kapanış Programı Toplantısı / Tüm katılımcılar, Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu

18:30-22:30 II. Gala Yemeği / Yer: Gölpark Restoran, Pelitözü/Bilecik, Otobüs: Üniversitemiz Kapalı
Spor Salonu Önü, 18:30

*Poster bildiriler İ.İ.B.F. Konferans Salonu fuaye alanında sergilenecektir. Poster bildirilerin sunum süresi 5
dk olup sunumda afiş görseli kullanılabilir.
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8 Eylül 2022 Perşembe / Fen Fak. F Blok Konferans Salonu

12. Oturum
Prof. Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ / Oturum Başkanı
Doç. Dr. Osman GÖKDOĞAN / Oturum Başkan Yrd.

09:30-10:30

Tarımsal Atık Yönetim Sistemi: Iğdır Üniversitesi Örneği
Aysun ALTIKAT, Sefa ALTIKAT

Farklı Alansal Kütlesel Debi Uygulamalarının Tek ve Çift Akışlı Hava Isıtmalı Güneş 
Kollektörlerinde Isıl Verime Etkisinin Araştırılması /
Ahmet SÜSLÜ, Osman GÖKDOĞAN, Recep KÜLCÜ

Farklı Işık Şiddetlerinde Domates Meyvelerinde Yüzey Rengi Ölçümü
Veysel GÜL, Abdullah BEYAZ

Siirt Fıstık (Pistachio vera L.) Çeşidinin Yük Altındaki Davranışının Belirlenmesi
F. Göksel PEKİTKAN, Reşat ESGİCİ

10:30-10:45 Soru-Cevap

10:45-11:00 Dinlenme Arası / İİBF Konferans Salonu Fuaye Alanı

13. Oturum
Prof. Dr. Birol KAYİŞOĞLU / Oturum Başkanı
Dr. Mehmet Emin BİLGİLİ / Oturum Başkan Yrd.

11:00-12:00

Farklı Kurutma Tekniklerinin Avokado Yapraklarının Kurutma, Termal ve Kalite 
Parametreleri Üzerindeki Etkisi
İlknur ALİBAŞ, Aslıhan YILMAZ

Sıcaklık Kontrollü Mikrodalgada Kurutulan Mor Havuç Dilimlerinin Renk Kalitesi 
ve Enerji Tüketim Değerlerinin Belirlenmesi
Mehmet Zahid MALASLI, Samet Kaya DURSUN, Muhammed TAŞOVA

Limon (Citrus Limon L.) Dilimlerinin Kurutulmasında Ön işlem ve Kurutma 
Sıcaklıklarının Enerji ve Kalite Özelliklerine Etkisi
Burcu AKSÜT, Hakan POLATCI, Muhammed TAŞOVA

12:00-12:15 Soru-Cevap

12:15-13:30 Öğle Yemeği / Üniversitemiz Personel Yemekhanesi

213



14. Oturum
Prof. Dr. R. Cengiz AKDENİZ / Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid MALASLI / Oturum Başkan Yrd.

13:30-14:30

Tavuk Gübresi Atıkları ile Dallı Darı Bitkisinden Biyogaz Üretimi ve Birlikte 
Anaerobik Parçalanma Prosesinin Modellenmesi
H. Emre AKMAN, N. Altunay PERENDECİ, Kamil EKİNCİ

Li-Ion (Lityum – İyon) Pillerin Aşırı Şarj ve Deşarj Durumlarından Kaynaklı 
Oluşabilecek Sorunlara Karşı Bir Elektronik Sistem Tasarlanması ve Şarj Balans 
Devrelerinin İncelenmesi / Burak DÜRMÜŞ
Biyogaz Üretiminde Hammadde Temin Mesafesinin Optimizasyonu 
Hidayet OĞUZ, Ahmet Salih PEKER, Hüseyin ÖĞÜT

Gps Tabanlı Makine Öğrenimiyle Güçlendirilmiş Güneş Takip Algoritması
Serhat ÇİNDEMİR, Hakan YILMAZ

14:30-14:45 Soru-Cevap

14:45-15:00 Dinlenme Arası / İİBF Konferans Salonu Fuaye Alanı

15. Oturum
Prof. Dr. Deniz YILMAZ / Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERTUĞRUL / Oturum Başkan Yrd.

15:00-16:15

Susam Hasadı için Disk Bıçaklı Kesim Sisteminin Geliştirilmesi ve Kesim Kalitesinin 
Belirlenmesi
Selçuk UĞURLUAY, Gamze GENÇ

Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Alevleme Tekniği ile Yabancı Ot Mücadelesi
Ayşe ÖZEN, Selçuk ARSLAN, Nihat TURSUN

Pamuk Tepe Kesme Makinesi için Otomatik Yükseklik Kontrol Sistemi Tasarımı
İsa AYDIN, Selçuk ARSLAN

Tek Dane Ekim Makinası Tohum ve Gübre Üniteleri İçin Elektronik Hareket ve 
Kontrol Sistemi Tasarımı
Habib KOCABIYIK, Anıl ÇAY, Ali SUNGUR

Tütün Tohumu Ekim Yönteminin Geliştirilme Olanakları
Nalan AVCU KARACAN, Saadettin YILDIRIM, Tuna DOĞAN

16:15-16:30 Soru-Cevap

16:30-16:45 Dinlenme Arası / İİBF Konferans Salonu Fuaye Alanı

16:30-17:45 Bölüm Başkanları Toplantısı / Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları, Üniversitemiz Kapalı 
Spor Salonu
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16. Oturum (Poster Sunumlar*)
Prof. Dr. Ali AYBEK / Oturum Başkanı
Doç. Dr. Cevdet SAĞLAM / Oturum Başkan Yrd.

16:45-17:15

Tek Akslı Bir Çapa Traktörünün İmalat Sürecindeki Zaman ve Enerji Analizinin 
Belirlenmesi
Ceng KARATAŞ, Sakine ÖZPINAR

Kiraz Domateste Bazı Kalite Kriterlerinin Vis/NIR Yansıma Spektroskopisi 
Kullanarak Tahmin Edilmesi
Aysun İĞDECİ, M. Burak BÜYÜKCAN, İsmail KAVDIR

NIR Spektroskopi ve Yapay Sinir Ağlarının Birlikte Kullanılması ile Tarımsal 
Ürünlerin Sınıflandırılması Üzerine Bir Derleme
Aysun İĞDECİ, M. Burak BÜYÜKCAN, İsmail KAVDIR

Deneysel Kullanım için Otomasyon Kontrollü Güneş Simülatörünün Tasarımı ve 
İmalatı
Ahmet SÜSLÜ, Osman GÖKDOĞAN, Recep KÜLCÜ

Farklı Çay (Camellia sinensis L.) Hasat Yöntemlerinin Hasat Giderlerinin 
Belirlenmesi ve Masraf Analizi Üzerine Bir Araştırma
Gökhan SÖZER, Gıyasettin ÇİÇEK

Meyve ve Sebze Kurutmada Kullanılan Ön İşlemlerin Etkileri    
Begüm ARKAİN, Habib KOCABIYIK

17:15-17:30 Soru-Cevap

17:45-18:30 Kapanış Programı Toplantısı / Tüm katılımcılar, Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu

18:30-22:30 II. Gala Yemeği / Yer: Gölpark Restoran, Pelitözü/Bilecik, Otobüs: Üniversitemiz Kapalı
Spor Salonu Önü, 18:30

*Poster bildiriler İ.İ.B.F. Konferans Salonu fuaye alanında sergilenecektir. Poster bildirilerin sunum süresi 5
dk olup sunumda afiş görseli kullanılabilir.
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8 Eylül 2022 Perşembe / Kapalı Spor Salonu

17. Oturum
Prof. Dr. Sarp Korkut SÜMER / Oturum Başkanı
Doç. Dr. H. Kürşat ÇELİK / Oturum Başkan Yrd.

09:30-10:30

Bir Mekanik Hassas Ekici Düzenin Ekim Kalitesinin EDEM ile Simülasyonu
Volkan SOYA, Davut KARAYEL, Egidijus ŠARAUSKIS

Tanelik Mısır Üretiminde Farklı Ekim Yöntemlerinin Enerji Verimliliğinin 
Değerlendirilmesi
Hasan KIRILMAZ, Ergün ÇITIL, Tamer MARAKOĞLU

Dereotu (Anethum Graveolens L.) Ekim Yöntemlerini İyileştirme Olanakları
Seyhan BEZLİ, Tuna DOĞAN, Saadettin YILDIRIM

Farklı Hasat Dönemlerinin Çerezlik Kabak Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi
Cevdet SAĞLAM, Necati ÇETİN, Duran Ali KIYAK, Ali ÜNLÜKARA

10:30-10:45 Soru-Cevap

10:45-11:00 Dinlenme Arası (Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu)

18. Oturum
Prof. Dr. Mehmet TOPAKCI / Oturum Başkanı
Dr. Muammer YALÇIN / Oturum Başkan Yrd.

11:00-12:00

Asma Tip Diskaro Arızaları ve Nedenleri
Ahmet Kamil BAYHAN, Serkan GÜNDÜZ

Türkiye’de Şeritvari Toprak İşleme ve Ekim Uygulamalarının Durumu
Serkan ÖZDEMİR, Zeliha Bereket BARUT

Dikey Toprak Frezesinde Yapısal ve İşletme Parametrelerindeki Değişimin Tork ve 
Çeki Kuvveti Üzerine Etkisinin Toprak Kanalında Belirlenmesi
Cihat GEDİK, Mustafa Gökalp BOYDAŞ

Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Durumu: Antalya İli Elmalı İlçesi Örneği
Adem COMART, İsmail BOYAR, Can ERTEKİN

12:00-12:15 Soru-Cevap

12:15-13:30 Öğle Yemeği (Üniversitemiz Personel Yemekhanesi)
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19. Oturum
Prof. Dr. Halil ÜNAL / Oturum Başkanı
Doç. Dr. Arda AYDIN / Oturum Başkan Yrd.

13:30-14:45

Türkiye’de Biçerdöver Müteahhitliğinin Durumunun İncelenmesi: Marmara Bölgesi 
Örneği
Kutalmış TURHAL, Tolga ÇİÇEK

Geleneksel Sera İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Alan Araştırması: 
Antalya İli Örneği
Ahmet ÇOŞGUN, Murad ÇANAKCI

Türkiye’de Dikey Tarım ve Gelecek Perspektifi
T. Göktürk SEYHAN, Sinem SEYHAN, Hasan H. SİLLELİ

Yapay ve Ek Aydınlatma İçin Kullanılan Armatürlerin Teknik Analizi
T. Göktürk SEYHAN, Sinem SEYHAN, Hasan H. SİLLELİ, Hasan YILMAZ

14:45-15:00 Soru-Cevap

15:00-15:15 Dinlenme Arası (Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu)

20. Oturum (Poster Sunumlar*)
Prof. Dr. Gürkan Alp Kağan GÜRDİL / Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak BÜYÜKCAN / Oturum Başkan Yrd.

15:15-15:45

Amasya İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin 2016-2020 yılları arasındaki 
değişiminin incelenmesi
Uğur DERTLİOĞLU, Ebubekir ALTUNTAŞ

Zonguldak İlinde Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon Durumu
Onur KAHRAMAN, Ebubekir ALTUNTAŞ, Osman GÖKDOĞAN

Tarımsal Artıklar Kullanılarak Hazırlanan Karışım Peletlerinin Fiziksel Özellikleri 
Tolga AYDEMİR, Türkan AKTAŞ

Gerçek Zamanlı Değişken Oranlı Gübre Kontrol Sisteminin Performansının 
Saptanması 
Bahattin AKDEMİR, Eray ÖNLER

Beyaz ve Kırmızı Turp Çeşitlerinin Bazı Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Mehmet Emin GÖKDUMAN, Deniz YILMAZ

Bazı Yeşil Yapraklı Sebzelerin Hasadında Bıçak Tipi ve Kesme Açısının Kuvvet ve 
Enerji Gereksinimine Etkisi
Deniz YILMAZ, Mehmet Emin GÖKDUMAN

15:45-16:00 Soru-Cevap

16:00-16:30 Dinlenme Arası (Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu)

16:30-17:45 Bölüm Başkanları Toplantısı (Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları, Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu)

17:45-18:30 Kapanış Programı Toplantısı (Tüm katılımcılar, Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu)

18:30-22:30 II. Gala Yemeği (Yer: Gölpark Restoran, Pelitözü/Bilecik, Otobüs: Üniversitemiz Kapalı
Spor Salonu Önü, 18:30)
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