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ÖZET: Seralarda bitkilerin büyümesi ve gelişimi için gerekli olan su, ışık, sıcaklık, karbondioksit, oksijen ve
bitki besin elementlerinin etkili ve sürekli kontrolünün sağlanmasıyla bitki gelişiminde artış sağlanmaktadır.
Çevresel faktörlerin giriş değişkeni, bitki ve meyvenin vermiş olduğu fizyolojik tepkilerin ise çıkış değişkeni
olarak ve akıllı kontrol tekniklerinin uygulandığı bu tip yaklaşımlar konuşan bitki ve meyve yaklaşımları
olarak ifade edilmektedir. Konuşan bitki yaklaşımında sera otomasyonuna ek olarak geliştirilen sensörler ile
bitkilerin fizyolojik tepkileri belirlenmekte ve elde edilen bu bilgiler otomasyon sisteminin optimize
edilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca, depolama alanında bulunan meyveler fizyolojik tepkiler vermektedir.
Konuşan meyve yaklaşımına göre, ortam şartları meyvelerin daha uzun süre muhafaza edilebilmesi amacıyla
meyvenin göstermiş olduğu tepkilere göre düzenlenmektedir. Bu çalışmada, konuşan bitki ve konuşan meyve
yaklaşımlarının temelleri tanıtılmış olup, gerçekleştirilmiş uygulamalardan örnekler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler – Konuşan bitki yaklaşımı, konuşan meyve yaklaşımı, sera otomasyonu, sensörler, bitki
tepkisi

New Approach in Agricultural Automation: Speaking Plant and
Speaking Fruit
ABSTRACT: Increase in plant growth is ensured by effective and continuous control of water, light,
temperature, carbondioxide, oxygen and plant nutrients required for growth and development of plants in
greenhouse. Such an approach is called the Speaking Plant/Fruit Approach, where environmental factors are
the input variables, the plant and the fruits physiological responses are the output variables and applied
intelligent control techniques. In the speaking plant approach is determined physiological responses of plants
with developed sensors in addition to greenhouse automation and this information is used in optimizing the
automation system. Also, the fruits in the storage area give physiological responses. According to the
speaking fruit approach, the ambient conditions are arranged according to the reaction that the fruit has shown
in order that the fruit can be kept for a longer time. In this study, the bases of the speaking plant and the
speaking fruit approaches were introduced and examples from actual applications were given.
Keywords – Speaking plant approach, speaking fruit approach, greenhouse automation, sensors, plant
responses
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1. Giriş
Sanayileşmenin ve nüfusun hızla artması tarım arazilerinin gittikçe azalmasına, gıda
gereksiniminin karşılanamamasına neden olmuştur. Tarımsal üretimde verimliliği artırmak
için, verimli tohum çeşitlerinin geliştirilmesi çalışmalarının yanı sıra kimyasal gübreler ve
hastalıklarla mücadele için tarımsal ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak bilinçsiz ilaç ve gübre
kullanımı çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, birim alandan
daha fazla verim almak için çevreye ve ekonomiye daha duyarlı tarımsal üretim yöntemleri
geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, geleneksel üretim yöntemleri yerini makineleşmeye ve
makineleri kontrol eden üretim sistemlerine bırakmıştır. Üretim yapılacak herhangi bir
işlemde elektronik cihazların kullanılması ve kontrol mekanizmalarının geliştirilmesine
otomasyon denilmektedir (Toylan ve Kuşçu, 2013). Bilgisayarlı kontrol ve otomasyon
işlemlerinin yaygınlaşması insan hayatının her aşamasında kolaylıklar sağlamaktadır.
Tarımsal faaliyetlerde otomasyon kullanımı ise, insanların gelirleri ve yetiştirilen ürünlerin
kalitesinin artmasına, zaman ve iş gücünün azalmasına büyük katkılar sağlamıştır
(Çayıroğlu ve Erkaymaz, 2007). Tarımsal otomasyon işlemlerinde elektronik sensörler,
kablo ve kablosuz iletişim teknolojileri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (Yılmaz, 2017).
Küresel boyutta sanayileşmenin hızlanması ve nüfusun sürekli artması tarımsal alanların
hızla azalmasına sebep olmaktadır. Bu durum gıda talebinin karşılanamaması, çevresel
kirlilik, olumsuz sosyo-ekonomik etkiler gibi yakın gelecekte ciddi sorunlar doğuracaktır
(Pekşen, 2013). Çözüm yöntemlerinden biri otomasyon uygulamalarının tarımsal
faaliyetlerin her aşamasında kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Tarımsal otomasyon;
bitkisel ve hayvansal üretimin her aşamasında bilgisayar, sensör, GPS vb. akıllı teknolojiler
kullanılarak yapılacak olan işleri en doğru ve kararlı bir şekilde yapma imkanı sunan
sistemlerdir. Tarımsal otomasyonun üretimde kullanımı ne kadar yaygınlaşırsa tarımda
verimin artmasına, çevrenin korunmasına ve ekonominin kalkınmasına o derece katkı
sağlayacağı öngörülmektedir (Türker ve ark., 2015). Otomasyonun diğer alanlarda olduğu
gibi tarım da uygulamalarının artmasıyla önemli seviyede olumlu sonuçlar alınmış ve
birçok tarımsal uygulamada etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Tarımsal otomasyonda uygulamalar genelde ortam şartlarının bitkilerin fizyolojik
tepkilerine bağlı kalmadan optimum değerlerde tutulması şeklindedir. Araştırmalar,
genellikle bu sebepten dolayı bitkilerin optimum ortam şartlarında yapılan üretim değerleri
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bilimsel açıdan en doğru yöntem ise, bitkinin her an
değişmekte olduğu fizyolojik tepkilerine göre ortam şartlarının ayarlanmasıdır. Bitki ve
meyvelerin bulundukları ortam şartlarına gösterdikleri fizyolojik tepkilerin ölçülmesi
sensörler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Tarımsal otomasyon kavramı içerisinde
gelişmekte olan bu yeni yaklaşım "Konuşan Bitki ve Konuşan Meyve Yaklaşımı" olarak
ifade edilmektedir. Konuşan bitki ve meyve yaklaşımı ile göstermiş oldukları fizyolojik
tepkilere göre sıcaklık, nem, su vb., yetiştirme kriterlerinin gerektiği ölçüde uygulama
olanağının yanında (Pablo ve ark., 2014; Zude-Sasse ve ark., 2016) hasat sonrası
meyvelerin depolama şartlarındaki göstermiş oldukları tepkilere göre de ortamı optimum
hale getirme imkanı sunmaktadır. Bu yaklaşım ile yapılan çalışmaların önemi her geçen
gün artmaktadır.
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2. Konuşan Bitki ve Konuşan Meyve Yaklaşımı
Son yıllarda, insanların sağlıklı ortamlarda yetişmiş ürünleri daha tercih eder hale
gelmelerinden dolayı, elektronik kontrol sistemlerin kullanıldığı seralar her geçen gün daha
da yaygınlaşmaktadır (Chalabi ve ark., 1996; Sigrimis ve Rerras, 1996; Ioslovich ve
Seginer, 1998; Hashimoto ve ark., 2006). Bitkilerin çevresel etkiler karşısındaki
tepkilerinin algılanıp ortam şartlarının daha hassas kontrol edilebilmesi için sadece çevresel
etmenler değil bitkinin ortama gösterdiği biyolojik tepkilerin de ölçülerek beraber
düşünülmesi gereklidir. Çevresel faktörlerin girdi olarak belirlendiği ve bitki yanıtlarının
ise çıktı olarak kabul edildiği bu yöntem konuşan bitki ve konuşan meyve yaklaşımı olarak
ifade edilmektedir (Hashimoto ve ark., 2006).
Optimum bitki koşullarının sağlanması olarak tanımlanan "Konuşan Bitki Yaklaşım"
kavramı, bitkilerin fizyolojik durumlarına bağlı olan bir konudur. Konuşan bitki
yaklaşımının ilk aşaması canlı bir bitkinin fizyolojik özelliklerinin ölçülmesi ile
başlamaktadır (Nishina, 2015). Bu yaklaşım bitkinin ölçülecek özelliğine uygun sensörlerin
kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. Şekil 1’de bitkinin istediği su miktarının toprak nem
sensörü kullanılarak elde edilen verilerin değerlendirilerek belirlenmesi görülmektedir.

Şekil 1. Bitkinin su isteğinin toprak nem sensörü ile ölçülmesi (Levent ve Aytekin, 2016)
Figure 1. Measuring the water demand of the plant with soil moisture sensor (Levent and
Aytekın, 2016)
"Konuşan Meyve Yaklaşım" kavramı ise, meyvelerin hasat sonrası işlemlerinin ve
depolama şartlarının optimum hale getirilmesi için gerekli işlemlerin tümünü kapsayan bir
ifadedir (De Baerdemaeker ve Hashimoto, 1994; Hashimoto ve ark., 1995). Meyvelerin
depolandığı ortamda çevresel şartların değişmediği kabul edilerek kontrol edilmektedir. Bu
nedenle depolama kriterlerinden olan sıcaklık değerinin düşük bir değerde sabit tutulması
ortam şartlarının statik olduğu ön görülmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum,
meyvenin kalite değerlerinde herhangi bir iyileşmeye katkı sağlamamaktadır. Oysaki son
yıllarda yapılan çalışmalarda, konuşan meyve yaklaşımı yöntemi ile depolama süresince
meyvenin kalitesine olumlu katkılar sağlanması için depolama koşullarının dinamik olarak
kabul edilmesi gerektiği ve bu kabul üzerinden kontrollerin yapılması gerektiği ifade
edilmektedir. Ayrıca, depolama işlemlerinden sonra meyvelerin bir kaç gün yüksek sıcaklık
değerine sahip bir ortama bırakılmaları meyvedeki bazı hormonların durmasına ve
dolayısıyla da olgunlaşmanın gecikmesine katkı sağladığı ifade edilmiştir (Lurie, 1998;
Hashimoto ve ark., 2006).
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Konuşan bitki ve meyve yaklaşımı konusunda yapılan çalışmalara baktığımızda; MillanAlmaraz ve ark. (2010), domates bitkisinin anlık terleme miktarını ölçmek için çeşitli
fonksiyonlara sahip sensörler ile bitkinin bulunduğu şartlara gösterdiği tepkileri ölçerek
belirlemişlerdir. Ahmad ve ark. (2011), domates bitkisinin sera koşullarında ihtiyaç
duyduğu gübre miktarını belirlemek için CCD özellikli bir kamera ile her üç günde bir
fotoğraf alarak görüntü işleme yöntemi ile gübre ihtiyacını belirlemişlerdir. Takayama ve
ark. (2011) domates bitkisinden yansıyan kırmızı ışık şiddetine göre bitkinin klorofil
miktarını belirlemişlerdir. Nishina, (2015), konuşan meyve yöntemi ile domates
meyvesinin uygun depolama sıcaklığında muhafaza çalışması yapmışlardır. Gomez,
(2014), gül yaprağında Peronospora sparsaların neden olduğu mildiyö hastalığı durumunu
kızılötesi sensör kullanarak yapraktan yansıyan renk farklılığına göre belirlemiştir.

Şekil 2. Bitkinin hastalık durumunun belirlenmesi (Gomez, 2014)
Figure 2. Determination of disease status of plant (Gomez, 2014)
Çalışmada (Gomez, 2014), 23/18 °C (gündüz ve gece) sıcaklığına sahip sera koşullarında
gül yaprağında oluşan mildiyö hastalığının değişimi tespit edilmiştir. Yaprakları 0,175 mm2
'lik gridlere sahip olacak şekilde inceleme özelliği bulunan ışık mikroskopu ile yaprağın alt
epidermis dokusundan üst epidermis dokusuna kadar incelenmiş ve gül yapraklarına özgü
olan sporangia ve oospores hastalıklarının 1 cm2 alan için ölçülen tüm günlerde ortalama
40000 –800000 adet sporangia, 40 - 60 adet ise oospores oluştuğunu belirlemiştir (Şekil
2).

3. Konuşan Bitki ve Konuşan Meyve Yaklaşımının Bilgisayar Tabanlı
Kontrol Sistemi
Bilgisayar tabanlı kontrol sistemleri kullanılarak bitkilerin yetiştirilme ve meyvelerin ise
depolama şartları altındaki fizyolojik tepkilerine göre optimum bir şekilde kontrolleri
sağlanmaktadır. Kontrol işlemleri gerçekleştirilirken bitkinin veya meyvenin hangi
fizyolojik özelliği (renk, solunum, yaprak genişliği, solunum hızı, etilen miktarı, fotosentez
hızı, su kaybı vb.) dikkate alınarak kontrol edilecekse o özelliği tespit edecek uygun
sensörlerin kullanılmasıyla kontrol gerçekleştirilmektedir. Sera veya depolama
ortamlarındaki şartlara göre bitkilerin ve meyvelerin belirtilen özelliklere göre kontroller
yapılarak gelişimlerine katkılar sağlanmaktadır (Hashimoto ve ark., 2006).
Şekil 3'de, konuşan bitki ve konuşan meyve kavramlarına dayalı merkezi bir kontrol
sistemi ile bitkinin yetiştirilme ortamının ve meyvenin depolama şartlarının izlenilmesiyle
ortam şartlarının hassas bir şekilde kontrol edilmesi görülmektedir.
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Şekil 3. Konuşan bitki ve konuşan meyve yaklaşımı ile yetiştirme ve depolama
ortamlarının merkezi bir bilgisayar sistemi ile izlenilmesi (Hashimoto ve ark.,
2006)
Figure 3. Speaking plant and speaking fruit approach and monitoring and storage media
with a central computer system (Hashımoto et al., 2006)
Şekil 3' de, konuşan bitki ve konuşan meyve yaklaşımları ile domates bitkileri ile
meyvelerinin sağlık bir şekilde yetiştirilmesi ve depolanması için oluşturulan bir sistem
görülmektedir. Sol tarafta bulunan sistem yardımıyla, domates bitkisinin sulu bir ortamda
göstermiş olduğu fizyolojik tepkiler, sensörler ile ölçülerek kontrol merkezine
iletilmektedir. Kontrol merkezinde veriler değerlendirildikten sonra bitkinin bulunduğu
ortamın şartları değiştirilmektedir. Sağ tarafta bulunan sistemde ise meyvenin bazı
özellikleri sensörler aracılığı ile ölçülerek kontrol merkezine iletilmektedir. Değerlendirilen
verilere göre ortam şartları değiştirilerek, meyvenin kalite özellikleri daha uzun süre
muhafaza edilmektedir.

4. Bitkiler ile Meyvelerin Bulundukları Ortamdaki Konuşmalarının
Anlaşılması
Konuşan meyve ve bitki sistemlerinin geliştirilebilmeleri için çalışılacak olan bitkinin su ve
besinle olan ilişkisi ve büyüme karakteristiklerinin iyi bilinmesi gereklidir (Ahmad ve ark.,
2011). Murase ve ark. (1994), marul bitkisinin yetiştirilmesinde kullanılan optimum ışık
koşullarını belirlemek için farklı ışık şartlarına maruz bırakılan marul bitkisinin boy,
yaprak gelişimi gibi özelliklerine göre en uygun ışık koşulunu belirlemişlerdir.
Yetiştirme ortamlarındaki bitkiler ile depolama ortamındaki meyvelerin ortam şartlarında
göstermiş olmuş tepkileri doğru bir şekilde belirleyebilmek için materyallerin tahrip
edilmemiş ve bütün bir halde bulunmuş olmaları gereklidir (Hashimoto ve ark., 1990).
Bitki ve meyvelerin bulundukları ortamlardaki tepkilerinin anlaşılabilmesi için bazı
kullanım amaçlarına göre değişen sensörler ve görüntü işleme teknikleri kullanılmaktadır.
Anlık olarak ışık, sıcaklık ve nem ölçümleri ortamın iklim değerleri açısından bilgi
sağlarken pH, elektriksel iletkenlik ve nem içeriği değerlerini ölçen algılayıcılar ise bitkiler
için kök bölgesi hakkında bilgiler sunmaktadır (Van Pee ve ark., 1994; Murase ve ark.,
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1997). Depolama ortamındaki meyveler için ise kabuk rengi, su kaybı ve solunum hızı gibi
değerlerin ölçümlerinde kullanılan sensörler ve görüntü işleme teknikleri daha çok
meyvenin fiziksel kalite değerleri hakkında bilgi vermektedir.

5. Bitki ve Meyve Konuşmalarının Optimizasyonu
Konuşan bitki ve meyve yaklaşım sistemleri temelde iki aşamadan oluşmaktadır (Şekil 4).
Bunlardan birincisi, çevresel etmenlerin optimum değerlerinin belirlenmesi olan "karar
verme aşaması"; ikincisi ise, optimum çevre değerlerinin belirlenmesinden sonra, çevre
şartlarını kontrol eden mekanizmayı oluşturan "geri besleme aşaması"dır. (Morimoto ve
ark, 1995; Morimoto ve ark., 1997).

Şekil 4. Konuşan bitki ve meyve yaklaşım sistemlerinin optimizasyonunun karar verme
sistemi ve geri besleme sistemi (Hashimoto ve ark., 2006)
Figure 4. Decision making system and feedback system for the optimization of talking plant
and fruit approach systems (Hashımoto et al., 2006)
Şekil 4’den görüleceği gibi, A işleminde ortam şartlarında bitki ve meyvenin verdikleri
tepkiler ölçülüp, B işleminde ise, bu tepkiler değerlendirilmektedir. Oluşan maksimum
tepkiye neden olan ortam şartı, ürünün kalitesi açısından optimize edilerek belirlenen
modelin simülasyonu tarafından arama işlemi gerçekleştirilmektedir. C işleminde
gerçekleştirilen optimum ayar noktalarının belirlenmesinde genetik algoritmalar
kullanılmaktadır. Bu işlem ise C kısmında gerçekleşmektedir. Belirlenen en uygun ayar
noktalarının ardışık olarak geri besleme işlemindeki ayar noktalarına uygulanması D
işleminde gerçekleştirilmektedir. Yetiştirilen bitkilerin veya depolama esnasındaki
meyvelerin kontrol sistemleri karmaşık halde olduğu için yapay sinir ağları yöntemi
kullanılarak bu karmaşıklık optimize edilebilmektedir. (Hashimoto ve ark., 2001;
Hashimoto ve ark., 2006).

6. Sonuç
Bitkilerin vermiş olduğu tepkilerin belirlenebilmesi, karmaşık ve değişken olmasından
dolayı oldukça zordur. Ancak farklı teknik ve sensörler fizyolojik tepkilerin belirlenmesine
olanak sağlamaktadır. Konuşan meyve ve bitki yaklaşımlarının daha yaygın bir şekilde
kullanılarak etkinliğinin arttırılması için, bitki veya meyvenin fizyolojik özelliklerinin
uygun sensör ve tekniklerle en uygun bir karar mekanizması oluşturulmalıdır. Konuşan
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bitki ve meyve yaklaşımlarıyla bitki ve meyvelerin gelişmesi için standart özelliklere sahip
ortamlarda değil de, dinamik ve esnek bir kontrol sistemiyle bitki ve meyvenin göstermiş
oldukları tepkilere göre ortam şartlarının oluşturulmasıyla optimum kontrol sağlanmasına
ve bitki ve meyvelerin kaliteli gelişimlerine imkan sağlamaktadır. Bu yöntemlerin
yaygınlaşmasıyla birlikte ekonomi, enerji, sağlık ve çevre alanlarında sektörel ve ülkesel
boyutta olumlu katkılar sağlayacaktır.
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