
    ARAŞTIRMA    

Giriş

1 milyara ulaşması 2 milyon yıl süren in-
san nüfusu sadece son 200 yıl içinde 
hızla artarak 8 milyarı bulmuştur. Bu 

hızlı değişimden en çok etkilenen sektör-
lerin başında gelen tarım sektörünün en 
önemli hedeflerinden biri, önümüzdeki 
çeyrek yüzyıl içinde 9 milyara ulaşması 
beklenen dünya nüfusunun gıda ihtiyacını 
sağlamak için verimi artırmaktır. Bu bağ-
lamda, 20. yüzyılın ortalarında gerçek-
leşen yeşil devrim çerçevesinde yüksek 
verimli türlerin ekilmesi, kimyasal gübre 
ve pestisitlerin kullanılması ve makineleş-
meyle gıda üretiminde büyük artış görül-
müştür fakat aşırı kimyasal kullanımının 
çevreye zararı da büyük olmuştur (Bhan-
dari, 2014; Walter vd., 2017). Bu çevre 
kirliliği ile birlikte dünyadaki yanlış tarım 
politikaları ve bilinçsiz sulamanın (vahşi 

sulama) da etkisiyle birçok tarım arazi-
sinin kullanılamaz hale gelmesi, modern 
çiftçiyi daha az alanda daha çok verim 
almak ve bunu çevreye dost ve sürdürü-
lebilir bir şekilde yapmak mecburiyetinde 
bırakmıştır (Shamshiri vd., 2018a).

Çevreye dost yöntemlerle tarımın 
sürdürülebilirliğini sağlamak için “preci-
sion agriculture” olarak adlandırılan ve 
Türkçe’ye “hassas tarım” olarak çevrilen 
yeni tarım yöntemi ortaya çıkmıştır. 
Hassas tarım, bilişim teknolojilerinden 
faydalanarak az girdi ve yüksek verimle 
sürdürülebilir bir sistem kurmayı amaçlar. 
Bu sistem; Küresel Yer Belirleme Sistemi 
(GPS), Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), 
otomatik kontrol, tarlada yakından ve 
uzaktan algılama, mobil bilişim, gelişmiş 
bilgi işlem ve telekomünikasyon gibi 
birçok teknolojinin birleşmesiyle oluş-
turulur (Zhang vd., 2002). Hassas tarım 
tam anlamıyla tarımsal faaliyetleri kontrol 
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Özet 
Sanayi devriminin getirdiği tarımda makineleş-

me, tarımın Endüstri 4.0 kavramına adapte olmasıyla 
birlikte akıllı tarım konseptini ortaya çıkarmıştır. Drone, 
insansız hava araçları, uydu, tarım makine ve robotla-
rına entegre edilen sensörler ve yapay zeka teknolojisi, 
artan dünya nüfusunun gıda talebini karşılamaya 
yönelik sürdürülebilir tarım adına yenilikçi ve doğaya 
duyarlı yeni bir perspektif sağlamaktadır. Nesnelerin 
interneti ve yapay zekaya dayalı akıllı tarım uygulama-
ları, çiftçilere ve araştırmacılara gerçek zamanlı veriler 
sağlayarak bitkilerin sulama ve gübreleme ihtiyacının 
hedefe yönelik belirlenmesi, hastalıkların erken tespiti, 
haşere ve yabani ot kontrolü, tahmini hasat zamanı, 
rekolte tahmini ile birlikte tarla alanlarının yönetimi 
için gerekli olan tarla keşfi, haritalama ve parselleme 
gibi birçok alanda da kolaylık sağlamaktadır. Toplanan 
verilerin işlenmesi ve analizi sonucu oluşturulan web 
ara yüzüne bağlı platformlar, ekim alanının tek bir 
kaynaktan gözlemlenebilir ve yönetilebilir olmasına 
imkan vermektedir. Bu sayede maliyet ve iş gücünün 
azalması ve verimin arttırılması gibi faktörler çiftçilerin 
refah seviyesini arttırdığı gibi genç nüfusun da tarıma 
yönelmesini teşvik etmektedir. Akıllı tarım uygula-
malarının sağladığı kısıtlı girdi ile yüksek verim elde 
edilmesine yönelik çalışmalar dünyada ve ülkemizde 
yakından takip edilmektedir. Akıllı tarım sistemlerinin 
tarımın geleceğini şekillendirdiği aşikardır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı tarım, Hassas tarım, 
Dijital tarım, Nesnelerin interneti, Tarım 4.0, Tarım 
robotu, Drone, Sensör, Akıllı sera

Abstract

Smart farming is a concept that emerged from 
the mechanization by the industrial revolution and 
adaptation of agriculture to Industry 4.0. Sensors 
integrated into drones, unmanned aerial vehicles, sa-
tellites, agricultural machines and robots, and artificial 
intelligence technology provide an innovative and 
environmentally sensitive perspective for sustainable 
agriculture to meet the food demand of the growing 
world population. Smart farming applications based 
on the internet of things (IoT) and artificial intelligence 
provide real-time data to farmers and researchers 
to determine the targeted need for irrigation and 
fertilization of plants, early detection of diseases, 
pest and weed control, estimated harvest time, yield 
estimation as well as field exploration, mapping and 
parceling that are necessary for the management of 
fields. Platforms based on the web interface created 
from data processing and analysis allow the fields to 
be observable and manageable from a single source. 
Factors such as the decrease in cost and labor and 
increase in yield improve the farmer’s welfare and 
encourage the young population for farming. The 
world and our country closely follow studies focusing 
on obtaining high efficiency with limited input ensured 
by smart agricultural practices. It is obvious that smart 
farming systems are shaping the future of agriculture.

Key words: Smart farming, Precision agriculture, 
Digital faming, Internet of Things (IoT), Agriculture 4.0, 
Agricultural robot, Drone, Sensor, Smart Greenhouse
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ve optimize etmek için dijital teknoloji-
leri kullanan modern bir tarım yönetimi 
konseptidir. Hassas tarımda esas amaç 
optimizasyondur. Basit bir örnek vermek 
gerekirse, hassas tarım konseptinde tüm 
tarlaya gübre uygulamak yerine tarlada 
hassas ölçümler yaparak ihtiyaç olan 
alanda ve gerekli olan besin elementi 
ile gübreleme yapılır. Optimize edilmiş 
kontrollü gübre uygulamasıyla çiftçi hem 
tasarruf eder hem de çevreyi daha az 
kimyasal atık bırakır.

Hassas tarımda yukarıda bahsettiği-
miz teknolojiler kullanılarak çok miktarda 
veri toplanır. “Big data” ya da “büyük 
veri” dediğimiz bu yapılandırılmamış veri 
setleri kendi başına bir anlam ifade etmez. 
Toplanan verileri işlemenin yani çıktı yö-
netiminin hassas tarım konseptiyle birleş-
mesi “smart farming” olarak adlandırılan 
“akıllı tarım” teknolojilerini doğurmuştur. 
Akıllı tarımın amacı, tarladan toplanan 
bilginin “akıllıca” kullanılmasıdır. Başka bir 
deyişle, tarladan toplanan verilerin analizi 
ile sorunların tespit edilmesi ve erkenden 

hedefe yönelik pratik çözümlerin ortaya 
konulması esastır. Tarladan alınan verilerin 
dijital olarak toplanması, depolanması ve 
analizi ise ‘dijital tarım’ olarak tanımlanır. 
Veriler sensör, uydu ve insansız hava aracı 
gibi dijital teknolojilerle toplanarak, büyük 
data analizi ile anlamlandırılır ve web ara 
yüzü bazlı platformlarla çiftçinin kullanımı-
na sunulur. Akıllı tarım felsefesi de çiftçinin 
işlenmiş veriye göre yönetimsel kararlar 
vermesine dayanır. Çünkü üreticinin tarla-
ya gidip ürünün durumuna baktıktan son-
ra tecrübesine dayanarak, ürünüyle ilgili 
kararlar vermesi yerine akıllı tarım sistem-
leri çerçevesinde geliştirilmiş ileri yönetim 
sistemlerinin pratik çözümler sunması 
daha sürdürülebilir bir yöntemdir. Çiftçi ne 
kadar deneyimli ve bilgili olsa da teknoloji 
insan gözüyle görülemeyecek problemleri 
tespit etmekte daha başarılı olmaktadır 
(Saiz-Rubio ve Roviro-Mas, 2020).

Dünya çapında çeşitli akıllı tarım alet-
lerinin geliştirilmesinin yanı sıra akıllı tarım 
uygulamalarının ekonomik ve çevresel 
etkilerini araştıran pek çok çalışma yapıl-

mıştır. Akıllı tarım uygulamalarının verim, 
ürün kalitesi ve ürün çeşitliliğini artırarak, 
ürün israfı ve enerji kullanımını azaltıp 
çiftçi refahı üzerinde olumlu rolü olduğu 
gösterilmiştir. Çiftçinin ekonomik refahının 
yanı sıra çalışma yükü de azalmıştır. Akıllı 
tarım uygulamalarının en önemli çevresel 
etkisinin ise kimyasal gübre, ilaç ve su 
kullanımın azalması olduğu gösterilmiştir. 
Ayrıca akıllı tarım uygulamalarının tüm 
dünyada gençlerin şehirlere göçü ve 
tarımdan uzaklaşmasına çözüm olarak 
genç neslin çiftçiliğe entegrasyonunda da 
önemli bir rol oynayacağı düşünülmekte-
dir (Balafoutis vd., 2020). 

Akıllı Tarım Uygulama Alanları 

Akıllı tarım teknolojileri robotlar, 
insansız hava araçları, akıllı telefon uygu-
lamaları ve tarımsal girdilerin durumunu 
ölçen sensörleri kapsar (Dastgheibifard 
ve Asnafi, 2018; Kim vd., 2019). Robotlar 
birçok tarımsal görevde ve sera uygula-
masında başarıyla uygulanmış, iş yükünü 
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azaltmak ve tarımsal süreçlerin verimli-
liğini artırmak için vazgeçilmez araçlar 
haline gelmiştir (Moorehead vd., 2010; 
Aktaran, Vasconez vd., 2018). Tarımsal 
robotların kullanım alanları şu şekildedir:

Hasat: Görüş-bazlı kontrol, gelişmiş 
görüntü işleme teknikleri ve otomatik 
hasat için dizayn edilmiş hasat robotları, 
üzerinde en çok çalışılan robotlardır. Bu 
robotlar çoğunlukla kıymetli meyveleri 
toplamak için kullanılır ve her ürüne ait 
hasat robotu ürünün fiziksel yapısına 
göre dizayn edildiği için farklıdır. Hasat 
robotu üretilmiş ürünlerden bazıları tatlı 
dolmalık biber, mango, hıyar, badem, 
elma, çilek, kiraz/vişne, turunçgiller, üzüm 
ve domatestir (Shamshiri vd., 2018b).

Haşere ve yabani ot kontrolü/ hede-
fe yönelik ilaçlama: Klasik tarım uygula-
malarında haşere ve yabani ot kontrolü 
için kullanılan kimyasallar genellikle tüm 
tarlaya eşit miktarda uygulanmaktadır 
ancak hastalık etmenleri ve yabani otların 
dağılımı eşit değildir. Bu sorunu çözmek 
için geliştirilen robotlar kimyasalları ge-
rekli bölgeye uygun dozda spreyleme 
yöntemiyle uygularlar. Giderleri azaltma 
yolunda en çok talep alan robotlar yabani 
ot kontrolü ve hedefe yönelik ilaçlama 
yapan robotlardır (Adamides vd., 2017; 
Oberti vd., 2013). Bu otonom robotlar 
ekinin pozisyonunu tespit edebilen görüş 
sistemine sahiptir ve kimyasal uygulama 
yaparken ekini koruyabilme yetisi de 
mevcuttur (Kiani ve Jafari, 2012).

Budama: Özellikle yüksek ağaçların 
budanması sırasında meydana gelen 
yaralanmaları ortadan kaldırmak adına 
budama robotları geliştirilmektedir (Ishi-
gure vd., 2013).

Fenotipleme: Artan gıda ihtiyacı 
sorununu çözmek için bitki ıslah prog-
ramları yüksek verimli mahsul geliştir-
meye yönelik çalışmalar yapmaktadır. 
Ancak fenotipleme çalışmalarının yüksek 
iş gücü gerektirmesi ve zaman alması 
sebebiyle ıslah çalışmalarında yeterin-
ce kullanılamamaktadır. Daha verimli 
fenotipleme yapmak amacıyla özellikle 
tahıllarda otomatik fenotipleme yapan 
robotlar geliştirilmiştir (Zhang vd., 2016).

Ürün tasnifi: Hasat edilen mahsul 
tüketiciye ulaşmadan önce tasnif edilir. 
Renk, boy, olgunluk gibi kriterlere göre 

ürünleri ayırmak için iş gücünden tasar-
ruf sağlayan otomatik tasnif robotları 
dizayn edilmiştir. Bu robotlar görüntü 
işlemeye dayalı çalışarak farklı özellikteki 
ürünleri birbirinden ayırırlar. Örneğin; 
toplanan domatesleri yeşil ve kırmızı ya 
da büyük ve küçük şeklinde ayırarak pa-
zara girip girmeyeceklerine otonom bir 
şekilde karar verirler (Comba vd., 2016).

Tarla keşfi ve veri toplama: Tarım 
robotları fiziksel işlerin yanı sıra tarla 
keşfi ve veri toplamak için de kullanıl-
maktadırlar. Bu robotlar tarlada haritala-
ma, gözlem, bitki tespit ve sınıflandırma, 
bitki hastalık tayini, verim tahmini gibi 
veri toplama amacıyla kullanılmaktadırlar 
(Kırkaya, 2020).

Tarımsal meteoroloji istasyonları: 
Çeşitli sensörlerin bir araya gelmesiyle 
oluşturulan bu istasyonlar hava sıcaklığı, 
farklı derinlikteki toprak sıcaklığı, yağış 
rejimi, yaprak nemi, klorofil miktarı, rüz-
gar hızı, çiylenme noktası sıcaklığı, bağıl 
nem, güneş ışınımı ve atmosferik basınç 
değerlerini ölçer ve saklarlar. Taşınabilir 
olmaları ve azalmakta olan fiyatları mete-
oroloji istasyonlarının popülaritesini artır-
maktadır (Bauer ve Aschenbruck, 2018).

Konvansiyonel Tarımdan Akıllı Tarıma 
Dönüşüm 

Akıllı tarım uygulamaları olarak sen-
sörler, uzaktan algılama drone ve uydu 
teknolojileri, yapay zeka, robot tekno-
lojileri ile görüntü işleme teknolojilerini 

sıralamak mümkündür. Akıllı tarım tekno-
lojilerinde uygulama sürecindeki veri ve 
bilgi akışı Şekil 1’de özetlenmiştir.

Robotik Sistemler

Tarımsal ihtiyaç ve taleplerin karşılan-
ması sorunuyla karşı karşıya kalacağımızı 
artık çok açıktır. Bu ihtiyaçların hızlı bir 
şekilde karşılanması için tarımsal üretim 
ile iştigal edenler dikkatlerini tarım robot-
larına doğru yöneltmişlerdir. 

Akıllı tarım teknolojileri robotlar, 
dronelar, akıllı telefon uygulamaları ve 
tarımsal girdilerin durumunu ölçen sen-
sörlerden oluşmaktadır. Robotlar tarım-
sal görevde ve sera uygulamasında, iş 
yükünü azaltmak ve tarımsal süreçlerin 
verimliliğini artırmak için kullanılmak-
tadır. Daha önce de belirttiğimiz üzere 
tarım robotlarının kullanım alanları; ürün 
keşfi, haşere ve yabani ot kontrolü, ha-
sat, hedefe yönelik ilaçlama, budama, 
fenotipleme ve ürün tasnifidir. Tarım 
robotlarının amacı, görevleri daha etkili 
bir şekilde yapıp giderleri azaltmaktır. Bu 
amaçla en çok talep alan robotlar yabani 
ot kontrolü ve hedefe yönelik ilaçlama 
yapan robotlardır. Bu robotlardan en çok 
bilineni Ecorobotix robotudur. Ecorobo-
tix robotundaki kamera sistemi ile bitkiler 
arasında büyüyen yabani ot tespiti yapılır 
ve böylece kimyasal ilaç olarak kullanılan 
herbisit kullanımını da %90 oranında 
azaltılmaktadır (Ecorobotix, n.d.). Diğer 
taraftan, çilek bitkisi tarımı için ideal bir 
robot olan Agrobot E Serisi, gelişmiş 

Şekil 1. Akıllı tarım teknolojilerinde iş akışı.
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yapay zeka ile bitkiye zarar vermeden çi-
leklerin olgunlaşıp olgunlaşmadığını be-
lirleyerek toplama işlemini yapmaktadır 
(Agrobot, 2020). Naio Technologies tara-
fından sunulan robotlar ile hasat, çapa ve 
yabani ot sökümü gerçekleştirilmektedir 
(Naio Technologies, 2016). Farmbot 
robotu ve sunduğu farklı başlıkları ile de 
tohum ekimi, sulama ve ürünlerin sağlık 
durumlarının analizini yapmak mümkün 
olmaktadır. Tüm bu bilgiler, bilgisayar ve 
akıllı telefonlar aracılığı ile takip edilebil-
mektedir (FarmBot, 2021). 

Görüntüleme teknolojileri ve yapay 
zekadaki gelişmeler ile birlikte ekimden 
toplamaya, tüm fonksiyonları ile artık 
tarım robotlarını tarla ve çiftliklerde daha 
fazlaca görecemiz aşikardır. Tarım robot-
ları ile verim artacak ve işçi azlığından 
kaynaklanabilecek tarımsal üretim düşü-
şü engellenebilecektir.

Uydu, Görüntüleme Sistemleri, Sensörler

Akıllı Tarımın en önemli amaçlarından 
biri, modern bilgi ve iletişim teknolojileri-
ni kullanarak tarım alanlarının yönetimi-
nin otomatize edilmesidir. Günümüzde 
mevcut akıllı tarım sistemlerinde veri 
toplama; uydu, drone ve tarım robotları 
gibi farklı veri toplama platformlarına 
yerleştirilen farklı sensör çeşitlerinin kul-
lanımı ile gerçekleşmektedir. Bitkilerdeki 
morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal 
değişimlerin takibi için su, ışık, nem, sı-
caklık ve kimyasal analiz yapan sensörle-
re ilaveten son birkaç yıldır görüntüleme 
sensörlerinin kullanımı hızla yaygınlaş-

mıştır. Farklı görüntüleme sensörleri ile 
uzmanların hem gözle hem de diğer 
analiz yöntemleri ile otonom ve gerçek 
zamanlı olarak bitkilerin incelemesini 
yapmak hedeflenmektedir.

Farklı görüntüleme teknolojileri kulla-
nılarak yaprak rengi, yaprak dokusu, ışık 
yansıtma oranı gibi görünür, bitki kısım-
larına ait gözle görülmeyen dalga boyları 
ile yapılan görüntüleme ile biyokimyasal 
ve fizyolojik değişiklikler tespit edilebil-
mektedir. Bitki görüntülemede kullanılan 
sensörler beş farklı kategoride incelene-
bilir; RGB, spektroskopi, floresans, termal 
ve üç boyutlu (3B) görüntüleme. Tüm 
görüntüleme sistemlerinin ortak çalışma 
prensibi görüntülenen objeye gönderilen 
ışığın emilme miktarlarını ölçüyor olmala-
rıdır. Yapılan akıllı tarım uygulamalarında 
besin eksikliği, bitki hastalıkları, pestisit 
kullanımı, haşere tespiti gibi birçok farklı 
tarım problemlerinin farklı görüntüleme 
sensörleri ile çözümlenebileceği de gös-
terilmiştir. 

Geliştirilmekte olan akıllı tarım sistem-
lerinde özellikle RGB ve spektral görüntü-
leme sistemlerinin daha çok tercih edildiği 
görülmektedir. Tarımda sıklıkla kullanılan 
uydu, drone ve tarım robotları aracılığıyla 
görüntüler RGB ve spektral kameralar 
kullanılarak toplanmaktadır. RGB görün-
tüleme ile kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) ışık 
bantlarına duyarlı, günlük hayatta sıkça 
kullandığımız cep telefonlarından bilgisa-
yarlara kadar birçok farklı elektronik cihaz 
içinde yer alan renkli kamera görüntüleri 
toplanmaktadır. Spektral görüntüleme ise 
kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır: “Mul-

tispektral” ve “Hiperspektral”. Multispekt-
ral görüntüleme belirli dalga boylarında 
görüntü yakalarken, Hiperspektral görün-
tüleme, geniş bir spektral bant geçişinde 
onlarca dalga boyunu kaydeder. Spektral 
kameralarla farklı dalga boyunda toplanan 
görüntüler ekili tarım alanları ve bitkilerin 
renk özelliklerini karakterize edilebilmek-
tedir. Spektral görüntüleme ise bitkilerde 
besin, hastalık, böcek, büyüme, pestisit ve 
tür tespit analizleri için sıklıkla uygulanan 
bir görüntüleme aracıdır (Silva-Perez vd., 
2017). 

Floresans görüntüleme, termal gö-
rüntüleme ve 3B görüntüleme sensörleri 
ise akıllı tarım teknolojilerinde kullanılan 
diğer görüntüleme sensörleridir. Bu sen-
sörler daha çok laboratuvar ve kontrollü 
ürün yetiştirme alanlarında kullanılmak-
tadır. Kullanım şekli itibariyle daha çok 
manuel veya yarı otonom akıllı tarım 
sistemlerinde tercih edilmektedir. Flore-
san görüntüleme, bitkilerden UV uyarımlı 
otofloresansın toplandığı bir tekniktir 
ve bitki metabolizmasının aktivitesinin 
analizinde kullanılır. Termal görüntüleme 
ile bitki sıcaklığının görüntüsü oluşturulur 
ve özellikle kuraklığa duyarlılığı karakte-
rize etmek için kullanılır. Termal görün-
tüleme ayrıca virüs, bakteri ve mantar 
enfeksiyonlarının araştırılmasında da 
kullanılmaktadır. Akıllı tarımda kullanılan 
3B görüntüleme sensörleri ile bitkilerin 
3B modelleri oluşturulur ve bu model 
üzerinde genişlik, yükseklik ve derinlik 
bilgileri çıkarılır. Ayrıca 3B görüntüleme 
ile bitki büyümesinin izlenmesi ve feno-
tiplemesi de mümkündür.
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Makine Öğrenimi ve Analizler

Akıllı tarım, bilgi ve veri teknolojileri-
nin karmaşık tarım sistemlerini optimize 
etmek için uygulanması olarak tanımla-
nabilir. Bu sistemlerin odak noktası hem 
verilere erişim hem de toplanan verilerin 
işlenmesidir. Farklı sensörler kullanılarak 
toplanan verilerin makina öğrenimi ile 
işlenmesi, toplanan bilgilerin anlamlı ve 
kullanılabilir hale getirilmesi önem arz 
etmektedir. Gerçek zamanlı toplanan 
veriler üzerinde uygulanacak makina 
öğrenme algoritmaları ve analizleri ile 
anlamlı bilgiler çıkarılmasıyla akıllı tarım 
sistemlerinin otonom bir şekilde gerekli 
tespit ve analizleri yapıp üreticileri eyle-
me geçirmesi amaçlanmaktadır.

Son zamanlarda farklı uygulama alan-
larında yapılan makina öğrenimi ile ilgili 
çalışmalar (yüz tanıma, obje sınıflandırma, 
nesne takibi vb.), farklı görüntüleme sis-
temleri tarafından toplanan büyük veri-
lerin işlenmesi probleminin çözümünde 
derin öğrenme ve yapay zeka yöntemle-
rinin en yüksek başarıyı elde ettiği gös-
terilmiştir. Görüntü sensörlerinden gelen 
verilerin işlenmesi ile ilgili problemler söz 
konusu olduğunda derin öğrenme yön-
temleri hızla standart hale gelmektedir.

Akıllı tarım alanında uygulanan ma-
kine öğrenimi teknikleri oldukça fazladır. 
En çok kullanılan yöntemler, konvolüs-
yonel sinir ağları (CNN), destek vektör 
makineleri (SVM), diskriminant analiz 
teknikleri (DA), k-en yakın komşular 
(kNN), bulanık mantık, istatistiksel sınıf-
landırıcılar, genetik algoritmalar (GA) 
ve rastgele ormanlardır (RF) (Barbedo, 
2019). Derin öğrenme ve yapay zeka ta-
banlı yöntemlerin bitki çeşit ve tür tespiti, 
hastalık tespiti, haşere tespiti, büyüme 

takibi, besin analizi gibi birçok önemli 
tarım probleminde kullanılmasının akıllı 
tarım sistemlerinde başarıyı arttırdığı 
2015’ten sonra literatürde yayınlanan 
hemen hemen tüm çalışmalarda gösteril-
miştir (Barbedo, 2018).

Akıllı tarımda uygulanan makina 
öğrenme metotları ile işlenen büyük 
veriler üreticilere; (1) gerçek zamanlı 
olarak ürünlerini takip etme, (2) gerekli 
durumlarda sistem tarafından erken uya-
rıda bulunularak ekili bitkiler ile ilgili olası 
sorunları ilerlemeden çözebilme ve (3) 
hızlı bir şekilde çok büyük tarım arazileri 
için gerekli analizlerin otonom ve uzak-
tan yapılmasını sağlayabilecektir. 

Dünyada ve Ülkemizde Örnek Çalışmalar 

Günümüzde büyük şirketler akıllı 
tarım teknolojileri ile ilgili gelişmeleri 
önemle takip etmekte ve bu gelişim sü-
recinin bir parçası olmak için alana büyük 
yatırımlar yapmaktadır. İspanya’daki 
zeytin ağaçlarına yerleştirilen, Bosch fir-
masının geliştirdiği sensörler ile bitkilerin 
su ihtiyacının tespit edilmesi sağlanmak-
tadır (Bosch, 2021). Çiftçilerin organize 
olup kayıt altına alınabilmesi için Voda-
fone firması “Connected Farmers” isimli 
bir proje başlatmıştır ve firma tarafından 
akıllı tarım teknolojilerine büyük yatırım-
lar yapılmaktadır (Vos, 2020).

Tarımsal teknolojiye yatırımların 
öncülerinden olan Hollanda, Avrupa 
Birliği tarım ihracatında %77 gibi yüksek 
bir paya sahiptir (Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu, t.y.). Hollanda’nın sınırlı 
ekim alanına sahip olmasına rağmen bu 
ölçüde başarılı olmasının ardındaki etken, 
ekilebilir alanda az girdi ile maksimum 
verim alınabilmesine olanak sağlayan, 

teknolojiye dayalı, sürdürülebilir ve uzun 
vadeli tarım politikalarıdır. Bu başarıda 
tarım teknolojileri ile artan verimin yanı 
sıra bu teknolojinin üretim ve ihracatı da 
önemli bir yere sahiptir. Ülkedeki yatırımcı 
ve üreticilerin bilinçlendirilmesine ek ola-
rak, tarım ve ormancılık alanında dünya 
sıralamasında ilk üçte olan Wageningen 
Üniversitesi’nde çeşitli sensör ve hasat ro-
botlarının geliştirilmesi, yabani ot tespiti 
ve haritalandırılması gibi projeler ile ülke 
ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

Tuz ve kuraklık stresi ile mücadele 
eden İsrail ise tarımsal teknolojiye yaptığı 
yatırımlar sayesinde üretimde kendine 
yetmeyi başaran bir ülke olmakla kalma-
yıp, dünyada akıllı tarım uygulamalarında 
başta gelen ülkelerden biri olmuştur. 
Hassas tarıma ilk defa damla sulama ile 
adım atan İsrail, sulama suyunu tuzlu 
suyun ve atık suların geri dönüştürülmesi 
ile sağlanmaktadır. Çölde kurulan Arava 
isimli tarım merkezinde akıllı seralarda 
üretim yapılmaktadır (Arava Institute, 
t.y.). Tohum ticaretinde önemli bir yere 
sahip olan İsrail’in öncü firmalarından 
Evogene, bitki biyoteknolojisi üzerine 
yaptığı çalışmalarla tarımda verimi arttır-
mıştır (Press Release, 2019). Eshet Eilon 
şirketinin ürettiği spektral görüntüleme 
cihazı ile meyvenin olgunluk, kalite ve 
besin içeriği saptanabilmektedir. Ayrıca 
bu cihaz ile hastalık tespiti de sağlan-
maktadır (Shamah, 2015).

İngiltere hükümeti sanayi, enstitü ve 
üniversite iş birliklerinin önünü açarak 
akıllı tarım uygulamalarını desteklemek-
tedir. Lancester, Durham, Newcastle, 
Sheffield , Liverpool, York, Leeds ve 
Manchester Üniversiteleri’nin oluşturduğu 
N8 Agrifood platformu, bünyesinde has-
sas tarım, gıda güvenliği ve sürdürülebilir 

    ARAŞTIRMA    
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tarım üzerine çalışan araştırmacılar ve 
doktora öğrencileri yetiştirmektedir (N8 
AgriFood, t.y.). İngiltere’nin köklü ensti-
tülerinden olan Rothamsted Enstitüsü, 
2015 yılında bitki sağlığı ve gelişimini 
takip eden kamera ve sensörleri bulunan 
dünyanın ilk tarla bitkileri analiz tesisini 
kurmuşlardır (Rothamsted Research, 
2021). Sanayi imalatında ve mühendis-
likte isminden söz ettiren Almanya ise 
endüstriyel robot satışlarında dünyada ilk 
beştedir. Almanya Federal Hükümeti stra-
tejisini, Endüstri 4.0 üzerine kurduğunu 
söylemiştir (Akıllı Tarım Platformu, 2019).

Dünya tarım ihracatında başı çe-
ken Amerika’da ise Amerika Tarım 
Bakanlığı’na (USDA) bağlı enstitü ve 
kuruluşlar hem tarımsal teknolojinin üre-
tilmesine hem de bu teknolojinin sahada 
uygulanmasına yönelik çeşitli çalışma-
larda bulunmaktadır. Dünyanın en büyük 
tarım ekipmanı üreticisi olan Jon Deere, 
tarım araç ve makinelerine ekledikleri 
GPS ile ilaç, gübreleme ve yakıt tüke-
timini azaltmışlardır (Jon Deere, 2021). 
Ayrıca ülkede geliştirilen mobil uygula-
malar sayesinde çiftçiye çeşitli konularda 
kolaylık sağlanmıştır. NASA uzaya gön-
derdiği gözlem uyduları ile iklimsel hava 
değişiklikleri ve topraktaki su miktarının 
tespitine katkı sağlamıştır. Bunun dışında 
Amerika’nın en büyük dikey çiftliği olan 
Green Sense Çiftliği’nde bitkilerin ihti-
yaçları akıllı sistemler ile tespit edilerek, 
yüksek verimle ürün elde edilmektedir 
(Green Sense Farms, 2019).

Bazı Asya ülkelerinde de akıllı tarım 
uygulamalarına yapılan yatırımlara önce-
lik verilmektedir. Tokyo Tarım ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde tasarlanan mekanik 
iskelet ile bitki hasatı kolaylaştırılmış ve 
iş gücü azaltılmıştır. Osaka Prefecture 
Üniversitesi’nde 2000 m2’lik bir sebze 
fabrikasında yapay ışık ile yılda birçok 
kez hasat edilebilen steril bitkiler yetişti-
rilmektedir. Akıllı sera konseptini önem-
seyen Tayvan’da ise iç mekan tarımında 
ihtiyaç olan LED ışığı teknolojisi, drone ve 
robot geliştirilmesini destekleyen bir poli-
tika yürütmektedir (NSPP, 2018). On dört 
katlı dikey tarım tesisi olan YesHealth 
iFarm Çiftliği’nde akıllı sistemler ile bitki 
gelişimi takip edilmekte ve çeşitli araştır-
malar yapılmaktadır (YesHealth Group, 
2020). Dünya’nın en büyük ekonomile-
rinden birine sahip olan Çin ise başarısını 
teknoloji devi olan firmalar ile sağlamıştır. 

Akıllı tarım sektöründeki payını ise üretti-
ği bu teknoloji oluşturmaktadır.

Türkiye ekilebilir arazi ve tarımsal 
istihdam açısından dünyada önde gelen 
ülkelerden biri olmasına rağmen ithalat-
ihracat oranlarına bakıldığında üretim 
potansiyelini yeteri kadar kullanamadığı 
görülmektedir. Kısıtlı alanda, düşük 
maliyet ve yüksek verim ile ürün elde 
edilebilmesinin ardındaki etkenin tekno-
lojik gelişmelerden yararlanılması olduğu 
açıktır. Ülkemiz de son yıllarda araştırma 
geliştirme faaliyetlerini hem üniversiteler 
hem de özel sektör aracılığıyla hızlandır-
mıştır. Özellikle GSM firmaları, akıllı tarım 
uygulamalarına oldukça önemli yatırımlar 

yapmışlardır. Vodafone Türkiye ve TABİT 
ortaklığıyla Aydın ilinde Vodafone Akıllı 
Köy kurulmuştur. Bu köyde sulama, bit-
kisel ve hayvansal üretim maliyetlerinin 
en az %20 düşürülmesi hedeflenmiştir 
(TABİT, 2020). Vodafone Dijital Tarım, 
kullanıcılarına meteorolojik değerler, 
sulama ve gübreleme miktarı gibi öneri-
ler, hastalık ve zararlılar için erken uyarı, 
arazi ve iklime göre doğru ürün seçimi 
gibi birçok konuda kolaylık sağlamakta-
dır (Vodafone, 2021). Turkcell ve Doktar 
gibi şirketler de ürettikleri mobil uygu-
lamalar ile çiftçilere destek vermektedir 

(Turkcell BuluTT, 2020; Doktar, 2021). 
Türk Telekom ise M2M ve IoT kullanarak 
tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler 
için takip ve erken uyarı sistemleri oluş-
turmuşlardır. Tarım ve Sensör Sistemleri 
(TARSENS), uzak kızılötesi, termal ve 
multispektral kameralar ile bitkilerin 
gelişim ve sağlığını takip ederek bitkinin 
ihtiyacını karşılamaya yönelik sensörler 
geliştirmiştir. Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) 
bağlı enstitülerde akıllı tarım uygulama-
ları ile sulama ve gübrelemeye yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca TA-
GEM ve ASELSAN ortaklığıyla gerçek-
leştirilen projelerde çiftlik yönetimi, bitki 

veriminin takibi, İHA (insansız hava aracı) 
ile görüntü işleme modellerinin gelişti-
rilmesi gibi konularda çalışmalar yapıl-
maktadır (Akıllı Tarım Platformu, 2019). 
Üniversitelerde ise TÜBİTAK ve TAGEM 
gibi kurumlarla sanayi-üniversite iş birliği 
göz önünde bulundurularak çeşitli proje-
ler desteklenmektedir. Yeditepe Üniver-
sitesi de farklı disiplinlerden konusunda 
uzman bilim insanlarının biraraya gelmesi 
ile akıllı tarım alanında çalışmalarına 
başlamıştır. Uzun süredir tarımsal üretim, 
gıda üretimi, teknoloji ve sürdürülebilirlik 
alanlarında yapılan Ar-Ge çalışmaları 

Bahar Soğutmaz Özdemir
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ve yatırımları ile üniversitemiz de hem 
tarımsal iyileştirme ve sürdürülebilirlik 
hem de dijitalleşme konularının öneminin 
altını çizmekte ve çıktı üretmek üzere 
çalışmalar yapmaktadır.

Akıllı Tarım Uygulamalarının 
Gelecekteki Yeri

Çevresel kirlilik, küresel ısınmayla ve 
vahşi sulamaya bağlı tuzluluk ile azalan 
ekim alanları ve abiyotik/biyotik strese 
bağlı verim kayıpları ile artan dünya 
nüfusunun gıda talebini karşılamak önü-
müzdeki yıllarda mümkün olmayacaktır. 
Ayrıca tarım üreticilerinin karşılaştığı 
ekonomik zorluklar bu alanda çalışan 
sayısının azalmasına ve yeni neslin ta-
rımsal üretimde istihdam etmemesine 
sebep olmaktadır. Bu sebeple, tarımda 
sürdürülebilirliği sağlamak bilim insanla-
rının, üreticilerin ve ülkelerin ortak gayesi 
olmuştur. Endüstri 4.0 ile birlikte gelişen 
teknolojiler tarım uygulamalarına da 
entegre edilerek, tarımda yeni bir strateji 
oluşturulmuştur. Ancak bu sistemlerin 
önündeki teknoloji okur-yazarlığındaki 
yetersizlik, farkındalık eksikliği ve yetersiz 
altyapı gibi sorunlara çözüm bulunması 
gerekmektedir. Bunun için tüm dünya-
da hükümetlerin tarım politikalarındaki 
değişiklikler ile teknoloji üreticilerine ve 
uygulayıcılarına gerekli altyapıyı hazırla-
yarak kolaylık sağlaması gerekmektedir.

Avrupa Tarım Makineleri Birliği’nin 
(CEMA) yayınladığı “Avrupa Tarım Piyasa 
Araştırması” raporuna göre Avrupa’da 
satılan tarım ekipmanlarının %70-80’ini 
hassas tarımda kullanılan teknolojiler 
oluşturmaktadır. Ayrıca, raporda akıllı 
tarım uygulamalarının ileri dönemde 
tarımda itici güç olacağı ve 2030 yılına 
kadar tarımdaki gelişmelerin büyük ço-
ğunluğunun akıllı tarım teknolojilerinden 
kaynaklanacağı vurgulanmaktadır. Buna 
ek olarak, Huawei şirketinin Akıllı Tarım 
Piyasa Araştırması’na göre akıllı tarım 
pazarının değerinin 2015 yılından 2020 
yılına kadar 2 kat artması beklenmektedir 
(Akıllı Tarım Platformu, 2019).

Tarım ülkesi olan Türkiye’de akıllı 
tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması 
bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemiz-
de de çiftçilerimize kolaylık sağlayacak 
sistemlerin geliştirilmesi ve doğaya 
duyarlı ve nitelikli genç nüfusun tarıma 
yönlendirilmesi için yatırım ve planlama 
yapılmaktadır fakat bu çalışmalara hız 
verilmesi gerekmektedir. Yatırımcıların 
desteklenerek üniversite ve özel sektör 
iş birliklerinin artırılmasına yönelik poli-
tikalar sayesinde hem tarımsal araçların 
ve teknolojinin üretimini arttırarak dışa 
bağımlılığı azaltmak hem de bu ürünleri 
araziye uygulamak mümkündür. Tüm 
dünya ülkeleri gibi Türkiye de kaynak-
larını korumak ve maksimum verimde 
kullanmak adına hızla gelişen yapay zeka 
teknolojisinin getireceği Tarım 5.0 kavra-
mına hazır olmalıdır. 
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