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Projenin tam adı: Bağcılık ve Meyvecilikte Hasat ve Budama Amacıyla 

Kullanılabilecek Bir Mobil Platformun Tasarımı, İmalatı ve  

Performansının Belirlenmesi 

Projenin yürütüldüğü enstitü: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 

Varsa destekleyen kurum/kuruluş: NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 

Projenin başlama ve bitiş tarihleri: 2013-2016 

Projenin amacı ve kısa özeti:  Projemizin amacı küçük ve orta ölçekli bağ ve meyve üreticisine de 

hitap eden, traktöre kolaylıkla  bağlanıp sökülebilen, tandem, alt 

pozisyonda sofralık ve şıralık üzüm hasadı ve  budamasında 

kullanılabilecek, ayarlanabilen farklı yüksekliklerdeki pozisyonlarda, 

meyvelerin hasadı ve budamasında kullanılabilecek,  otomatik 

götürücülü, hasat ve budama amaçlı kullanılabilecek bir mobil 

platformun tasarımı, imalatı ve  performansının elle hasat yöntemiyle 

karşılaştırılmasıdır. 

Proje personeli ile birlikte; kendini emniyetle taşıyan ve traktörle 

çekilerek işletilebilen platform  üzerine, hasatta çalışacak işçilerin 

oturacağı koltukları, platformun düşey hareketlerini sağlayacak 

hidrolik ünite  elemanlarını, konveyörlerin çalıştırılması ve 

sinyalizasyon için elektrik komuta düzenlerini, budama  makaslarının 

çalıştırılması için traktör kuyruk mili kompresörünü, hem platform 

hem de römorkta uyarı sinyal  lambalarını yaptığımız tasarıma uygun 

şekilde ilave ve monte ederek, hizmet alımı ile yaptırdığımız 

platform,  konveyörler ve römorku; “Hasat ve Budama Amaçlı Mobil 

Platform”  haline getirmek için kurumda atölye  faaliyetleri 

yürütülmüştür. 

Mobil Platform ve elle toplama yöntemlerinde performansı 

belirlemek ve karşılaştırabilmek için hasat  ve budama sırasında 

gerekli parametreler belirlenmiş ve bu parametrelerde verilerin alımı 

gerçekleştirilmiştir.  

Denemeler sonunda Mobil Platformun kullanımında elle hasat 

yöntemine göre birim zamanda daha  fazla meyve hasat edilmiş, 

ağaçta/omcada kalan meyve oranı daha az olmuş, hasat sırasında yere 

daha az meyve  düşmüş, daha az hasat kaybı yaşanmış ve daha etkili 

budama yapılmıştır. 

Buna karşılık Mobil Hasat Platformu kullanımında elle hasat 



yöntemine göre dar sıra başı ve sonu  mesafelerinden dolayı 

dönüşlerde oluşan kayıp zaman artmış, zararlanma oranı %1 daha 

fazla olmuş ve hasat  boyunca sürekli hareket halinde olması 

sebebiyle yakıt tüketiminin biraz daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Proje sonucunda elde edilen çıktı/çıktılar ve bu çıktıların çiftçilere 

ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yayım personeli için 

gerekli teknik ayrıntılar: 

 

 

 

a-Yayımı yapılabilecek proje çıktısının/çıktılarının açık ve net tanımı: 1.Tasarımı yapılarak imal edilen, üzüm ve meyve hasadı ile 

budamasında kullanılabilen mobil  platform 

2.Hasat edilen ürünler ve budama artıklarının taşınmasında 

kullanılacak çekilir tip, kısa dönüş açılı, alçak çatılı ve ranza tipi 

römork 

3.Mevcut bağ ve meyve bahçelerinde elle ve mobil platform ile hasat 

yöntemlerine ait bulgular 

4.Üzüm ve meyve üreticilerinin hasat hakkında ihtiyaçları ile 

kazandıkları tecrübeler ve  sorunların çözümüne katkıları ile ilgili 

bulgular 

5.Klasik hasat yöntemleri ve parametreleri ile modern yöntemler ve 

bu yöntemlere ait parametreler ile ilgili bulgular 

6.Hasat kayıplarının tespiti ve önlenmesi ile ilgili bulgular 

b-Proje çıktısı yeni bir teknoloji ise bu teknolojiye nasıl ulaşılabileceği 

konusunda açıklamalar: 

 

c-Proje çıktısının/çıktılarının uygulanabilirliği ile uygulanabileceği 

alan/alanlar, bölge/bölgeler, yada tür/türler: 

Küçük ve orta ölçekli bağ ve meyve üreticisi tarafından, traktöre 

kolaylıkla  bağlanıp sökülebilen, tandem, alt pozisyonda sofralık ve 

şıralık üzüm hasadı ve  budamasında kullanılabilir, ayarlanabilen 

farklı yüksekliklerdeki pozisyonlarda, meyvelerin hasadı ve 

budamasında kullanılabilir. 

d-Proje çıktısının uygulanabileceği zaman ya da uygulanması için 

ihtiyaç duyulan süre: 

 

e-Proje çıktısının uygulamaya aktarılmasında bir kısıtlama olup 

olmadığı:  

Platformun hem duvar tipi telli terbiye sistemleri üzerine tesis edilmiş 

elma armut  gibi boylu gövdeye sahip meyve parselleri hem de 

bağlarda hasat ve budama da etkili olarak kullanılabileceği  ancak 

prototip olması nedeniyle bazı eksik yanları tespit edilmiş ve seri 

üretime geçilmeden önce bu  olumsuzlukların giderilmesi için 

revizyona ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. 

f-Uygulama maliyeti ve mali sürdürülebilirliği: Projede elde edilen mobil platform, prototip olması nedeniyle olması 

gerekenden daha ağır ve dolayısı ile daha pahalıdır. Seri üretime 



geçilmeden önce yapısal olarak daha hafif ve kullanışlı forma 

sokulması üretim maliyetlerini düşürdüğü gibi pazarlama kabiliyetini 

de arttıracaktır. 

g-Projeden elde edilecek kazanımlara ait veriler:  

h-Bilgi sahibi olunmasında yarar görülen diğer hususlar:  

Projeyi yürüten araştırmacı/araştırmacılar ve paylaşmak istediği 

iletişim bilgileri: (Telefon/cep telefonu, faks, e-posta) 

Telefon    : 0 282 261 20 42 

Faks         : 0 282 262 40 61 

Varsa yardımcı araştırmacı/araştırmacılar ve paylaşmak istediği 

iletişim bilgileri: (Telefon/cep telefonu, faks, e-posta) 

 

 Proje detaylarına ulaşılabilecek link adresi:  

 
 Bilgilerin mümkün olduğunca ayrıntılı yazılması yayımcı personel açısından önem arz etmektedir. 

 

 
Tanzim Eden Onaylayan 

Tarih İmza 

Gürkan Güvenç AVCI 

 

Tarih İmza 

Dr. Cengiz ÖZER 

 

Araştırmacı Personel Enstitü Müdürü 

 

 


