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Bölümü’nden lisans derecesi, 1998 yılında yüksek lisans ve 2001 yılında doktora 

derecesini almıştır. Profesör Boyacı, çoklu tespitler için biyosensör geliştirme üzerine 
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Abstract 

Günümüzde geliştirilen tarımsal üretim modellerinde inovatif tarım, Tarım 4.0 ve hassas tarım 

uygulamalarının hızlı şekilde yaygınlaşmaktadır. Yapay zeka uygulamaları, makina-makina 

haberleşmesi, insansız hava araçlarının tarımda kullanılması, sensörler, bulut teknolojisi ve 

arttırılmış gerçeklik, tarımsal üretim modellerine entegre olarak tarladan son kullanıcıya tüm 

sürecin yönetilmesi, izlenmesi ve müdahale edilmesine imkan vermektedir. Dijital tarım alanında 

geliştirilen sistemler, hava, toprak ve üründen alınan verilerin analiz edilerek tarımsal işlemler 

için üreticilere bilgi vererek ürün ve ekipmanların zararını önlemede, gübreleme, olgunluk ve 

hasat gibi sürelerin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Özellikle Yakın Kızılötesi Spektroskopi 

gıda kalite ve güvenliğinde uzun yıllar laboratuvar ölçekli kullanımı sonrası taşınabilir sistemlerle 

ile tarımsal üretimde tarlada kullanıma ulaşmıştır. Meyve kalitesi açısından hasat kriterlerinin 

belirlenmesi, hasat sonrası sevkiyat ve depolama sürecinin takibi ile tüm tedarik zincirinin 

yerinde, hızlı ve doğru analizine imkan vermektedir. Tedarik zincirinin ve depolamanın başarılı 

bir şekilde planlanması, süreç boyunca meyve kalitesinin korunması ve tüketici beklentilerinin 

karşılanması için hasat ve hasat sonrası süreçlerin her adımında bu kalite parametrelerinin yerinde 

izlenmesi son derece önemlidir. Tahribatsız analiz imkanı sunan bu yöntemin veri madenciliği ile 

entegrasyonu sonucu analizlerin bulut ortamında gerçekleştirilmesi ile erişimin olduğu her 

noktada veriye ulaşmak ve kaliteli ürün yetiştirmek mümkün kılınmıştır.  

 


