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ÖZET 
 
Gıda kurutma, yaş ürünlerin içerdikleri yüksek orandaki serbest suyu uzaklaştırarak ürünlerde 
meydana gelebilecek biyokimyasal reaksiyonları ve mikroorganizmaların gelişmesini durduracak bir 
orana indirerek, gıda ürünlerinin uzun süre muhafazasını sağlayabilmek için kullanılan yöntemdir. Bu 
yöntemde ürün, ya doğrudan güneş altında kurutulabilmekte ya da farklı yöntemlerle toplanan güneş 
ışınımı (güneş enerjisi destekli) veya farklı ısıtma yöntemleriyle (doğalgazlı ısıtıcı vb.) kapalı bir sistem 
içindeki yüksek sıcaklıktaki kurutma havası ile kurutulabilmektedir. Ürünün doğrudan güneş altında 
kurutulması hangi koşulda yapılırsa yapılsın, gıda güvenliği ve kalitesine yönelik profesyonel 
beklentileri karşılamamaktadır. Bu sebeple özellikle yenilenebilir enerjinin kullanımına imkan veren, 
güneş enerjili kurutucular yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, tasarlanıp imalatı yapılan 
güneş enerjisi destekli bir kurutma sisteminde, kabak ve patlıcan gibi farklı gıda ürünlerinin kuruma 
karakteristikleri Osmaniye ili iklim şartlarında belirlenmiştir. Birbirini takip eden iki gün boyunca süren 
kuruma prosesinde, kabaktan yaklaşık 1500 g, patlıcandan ise yaklaşık 1350 g nem uzaklaştırılarak 
denge nemine ulaşılabilmiştir. Deneyler sonucunda kuruma hızının kabak için maksimum 0,0265 
(gsu/gkm)/dk, patlıcan için maksimum 0,0292 (gsu/gkm)/dk olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Kuruma, Güneş Enerjisi, Gıda Ürünü, Deneysel, Osmaniye  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Food drying is the method used to provide long-term preservation of food products by lowering the 
high rate of water contained in wet products and reducing the biochemical reactions and 
microorganisms that may occur in the products. In this method, the product can either be dried directly 
under the sun or dried by high temperature drying air in a closed system with solar radiation (solar 
powered) or different heating methods (natural gas heater, etc.). Drying of the product under direct 
sunlight does not meet the professional expectations for food safety and quality. For this reason, solar 
energy dryers that allow the use of renewable energy are widely used. In this study, the drying 
characteristics of different food products such as zucchini and eggplant were determined for the 
climate conditions of Osmaniye province in a solar energy assisted drying system. In the drying 
process, which lasted for two consecutive days, approximately 1500 g moisture for zucchini and 
approximately 1350 g moisture for eggplant could be removed and reached to the equilibrium 
moisture. As a result of the experiments, maximum drying rate was 0,0265 (gw / gdm)/min and 0,0292 
(gw / gdm)/min for zucchini and eggplant, respectively.  
 
 
Key Words: Drying, Solar Energy, Food Product, Experimental, Osmaniye 
 
 
 

Experimental Investigation of Drying Characteristics of Different Food Products in a Solar Energy Assisted Dryer 
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1. GİRİŞ 
 
Tarımsal ürünler, hasat edildikten sonra da solunum faaliyetlerine devam ederler. Bu işlemin 
gerçekleşmesi ürünlerin bozulmasına sebep olmaktadır. Ürünlerin hasat sonrası kullanım ömürlerinin 
artırılabilmesi için pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de kurutma yöntemidir [1]. 
Gıdalarda kurutma, ürün içerisindeki nemin farklı metotlar yardımıyla üründen uzaklaştırılarak ürünün 
bozulmasına neden olacak etkenlerin ortadan kaldırılmasıdır [2].  Tarımsal ürünlerin kurutulması; direk 
güneş radyasyonu etkisinde bırakılarak veya güneşle farklı yöntemler ile ısıtılan havanın doğal veya 
zorlanmış taşınım vasıtası ile ürün üzerinden veya içerisinden geçirilerek sağlanabilir  [3].    Açıkta 
güneş altında ürün kurutmada, kuruma işlemine doğrudan etkisi olan sıcaklık, nem ve meteorolojik 
olaylar gibi değişkenler kontrol edilemediği için ürünün kalitesi olumsuz etkilenmektedir  [4].  Bu 
değişkenlerin kontrol altına alınamaması aynı zamanda ürün kayıplarına, kuruma süresinin uzamasına 
ve işçilik girdilerinin artmasına sebep olmaktadır [5]. Bunların yanı sıra güneş altında kurutmada 
ürünün düzgün yerleştirilememesi ve yeterli hava sirkülasyonunun sağlanamaması ürünlerde homojen 
kurumanın gerçekleşmemesine neden olmaktadır [3]. Bu da üründe aflatoksin oluşumuna neden 
olarak hem ürünün kalitesini düşürmekte hem de ürünler sağlık açısından ciddi problemlere neden 
olmaktadır [6].  
 
Güneşlenme süresi ve yıllık bazda gelen güneş enerjisi bakımından Türkiye yüksek değerlere sahiptir. 
Yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat (günlük ortalama 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş 
enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük ortalama 4,18 kWh/m².gün) olduğu bilinmektedir [7]. Bu da güneş 
enerjisinin Türkiye’de enerji kaynağı olarak kullanılmasının bir gereklilik olduğunu göstermektedir. 
Termal enerjisini güneş enerjisi ile karşılayan güneş enerji destekli kurutucular; maliyetlerinin düşük 
olması, enerji kaynağının güneş olması, basit teknolojiye sahip olmaları, işletme maliyetlerinin 
olmayışı ve güneş enerjisinden doğrudan faydalanmaları ile kurutma işlemlerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır.  Bu sayede tarım ürünlerinin güneş enerjisi ile kurtulması uygun maliyetli bir 
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır [8,9]. Güneş enerji destekli kurutucularda kurutucu 
düzeneğinin temel ögesinden birisi havalı güneş kolektörüdür. Havalı güneş kolektörü bir ısı eşanjörü 
niteliğindedir ve üzerine gelen güneş ışınımlarını emici panelden geçirerek içerisinde dolaşan havaya 
transfer eder. Böylelikle bu toplayıcılar ile ısınmış hava elde edilmektedir. Elde edilen bu hava istenilen 
alanlarda farklı amaçlar için kullanılabilir [10] . Güneş enerji destekli kurutucular ile ilgi literatürde 
birçok deneysel ve teorik çalışma görmek mümkündür [11-19].  
 
Onat [11], tarım ürünlerinin kurutma işleminde ve üretiminde sürekliliği artırmak amacıyla kırmızıbiber 
kurutmuştur. Araştırmacı; düşük nem, farklı sıcaklık ve farklı hava hızlarında çalışabilen güneş enerjili 
bir kurutucu tasarlayarak imal etmiştir. Rezistans ve yansıtıcı aynalarla kurutucu sistemi 
desteklenmiştir. Sistemde ayrıca iki farklı ısı geri kazanım uygulanmıştır. Birincisinde sıcak egzoz 
havası dışarı atılırken ısı depolayıcı malzemeler ile sıcak atık ısı depolanmıştır. İkincisinde ise sıcak 
egzoz havası taze hava kanallarına paralel akış olacak şekilde temas ettirilerek ısı geri kazanım 
sağlanmıştır. Kurutma sonuçlarını teorik olarak matematiksel modeli oluşturularak deney sonuçları ile 
karşılaştırılmıştır. Kırmızıbiberin açık sergide 15 günde kuruduğu, tasarlanan güneş enerjili kurutucuda 
ise 12 saatte kuruduğu tespit edilmiştir. 
 
Midilli ve Küçük, [12], güneş enerjisi destekli doğal ve zorlanmış dolaşımlı kurutma sisteminde fıstık 
kurutma deneyleri yapmışlardır. Araştırmacılar, yaptıkları kurutma çalışmalarında kuruma işlemi 
davranışlarının matematiksel modellerini ortaya koymuşlardır. Chauhan ve ark.[13], güneş enerjisi ile 
farklı kurutma sistemlerinin performansını, ürün sıcaklığını, nem içeriğini, kuruma hızını ve ürünün 
renginin tahminini öngörmek için kullanılabilecek matematiksel modeller üzerine araştırma 
yapmışlardır. Ansys, Fluent, Matlab ve Fortran gibi programlar ile matematiksel modeller geliştirmenin 
çok kullanışlı araçlar olduğunu, istatistiksel veri analizi için Spss, Sigma Plot V ve Statistica 
programlarının uygun olduğunu söylemişlerdir. Yazıcı ve Daş [14], güneş enerjisi destekli bir kurutma 
sistemi tasarlayarak elma kurutmuşlardır. Deney içerisinde kuru baz nem içeriği (MCd), ayrılabilir nem 
oranı (MR),kurutma hızı (DR) ve konvektif ısı transfer katsayısı (hc) değerleri hesaplamışlardır. 
Çalışmada ayrıca sergide  güneş altında kurutma ile güneş enerjisi destekli kurutma sisteminde 
yapılan elma kurutma işleminin kurutma performansları karşılaştırmıştır. 
 
Taze ve kurutulmuş olarak geniş bir tüketim alanına sahip olan patlıcan ve kabak Türkiye’de yoğun 
olarak üretilen gıda ürünleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, havalı güneş kolektörünün 
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kullanıldığı bir kurutma sisteminde kabak ve patlıcandan oluşan iki farklı gıda ürünün kuruma 
karakteristikleri, Osmaniye ili iklim şartlarında deneysel olarak incelenmiştir.  
 
 
 
 
2. SİSTEM TANITIMI 
 
Bu çalışma kapsamında, havalı güneş kolektörünün kullanıldığı güneş enerji destekli bir kurutma 
sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur [20,23]. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi 
içerisinde yer alan kurutma sisteminin şematik gösterimine ve sisteme ait görsellere Şekil 1’de yer 
verilmiştir.  
 

 
 

(a) 
 

   
(b) 

 
Şekil 1. Güneş Enerjisi Destekli Kurutma Sisteminin Şematik Görünüşü (a) ve Gerçek Resimleri (b) 

[20,23] 
 
Şekil 1(a)’dan görüldüğü gibi sistem, havalı güneş kolektörü ve kurutma kabini olmak üzere iki ana 
bölümden oluşmaktadır. Sistemde ayrıca kurutma havasının sirkülasyonu için bir fan, hava kanalı ve 
kontrol panosu yer almaktadır. Güneş kolektörüne giren taze hava (1 noktası), kolektör içinde ısınarak 
(2 noktası) bir fan yardımıyla kurutma kabinine aktarılmakta ürün üzerindeki nemi alarak sistemden 
dışarı atılmaktadır (3 noktası). 
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Sistem kullanılan 195x95x12 cm ölçülerindeki (1,70 m2) bir adet havalı güneş kolektörünün kasası 
pleksiglas malzemeden yapılmış ve ısı kayıplarının azaltılması amacıyla alt ve yan yüzeyleri camyünü 
yalıtım malzemesiyle kaplanmıştır. Havanın sirkülasyonu için 70W gücünde 650 m3/saat (maks.) 
debiye sahip hız kontrollü radyal tip bir fan kullanılmıştır. Hava sızıntılarının önlenmesi amacıyla hava 
geçişinin olduğu tüm bağlantı noktaları ve alanlar silikon kullanılarak kapatılmıştır. Ayrıca kurutma 
kabini çevresi, 5 cm kalınlığında alüminyum kaplamalı cam yünü şilte ile kaplanarak meydana 
gelebilecek ısı kayıpları önlenmiştir. Ürünlerin yerleştirildiği kurutma odası ise ahşap malzemeden imal 
edilmiştir. Kurutulacak olan ürünler bir tepsi yardımı ile kabin içerisinde bulunan kurutma odasına 
yerleştirilmektedir. Kabinde ayrıca kurutulacak ürünlerin gözlemlenebilmesi için şeffaf plastik 
malzemeden yapılmış bir gözetleme camı da yer almaktadır. Kurutucuda ürünlerin kurutulduğu tepsi 
96x46 cm ölçülerinde (yaklaşık 0,5 m2) ve hava geçişini sağlayabilmek için alüminyum delikli telden 
yapılmıştır. Kurutulacak olan ürünler tepsi yardımı ile ürün yerleştirme ağzından kurutma kabinine 
yerleştirildikten sonra, içinde bulunan askı sistemi ile elektronik hassas teraziye bağlanmıştır. 
 
Sistemin performansını ve kurutulacak ürünlerin kuruma karakteristiklerini belirleyebilmek amacıyla 
sistem üzerinde farklı notlarda ölçümler gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneğinde farklı parametrelerin 
(sıcaklık, nem, hava hızı, ağırlık ve ışınım) ölçülmesi ve belirli aralıklarla (15 dk) verilerin 
kaydedilebilmesi için bilgisayar destekli bir veri toplama ünitesi kullanılmıştır. Sistemde kolektör, fan ve 
kurutma kabini giriş-çıkışlarında gerçekleştirilen sıcaklık ölçümlerine ek olarak kolektör girişinde (dış 
hava), kabin giriş-çıkışında rölatif nem ölçümü yapılmıştır. Güneş ışınımı kolektör eğimi ile aynı eğime 
sahip olacak şekilde yerleştirilmiş ışınım ölçer ile ölçülmüştür.  Sistemde dolaşan hava debisinin 
belirlenebilmesi için gerçekleştirilen hava hızı ölçümü, kurutma kabini çıkışına yerleştirilmiş hava 
kanalında anemometre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çıkışta kullanılan hava kanalının uzunluğu 
belirlenirken tam gelişmiş akış şartlarının elde edilebilme durumu dikkate alınmıştır. Tablo 1’de sistem 
üzerinde yapılan ölçümlerde kullanılan cihazlara ait bilgiler yer almaktadır.   
 
Tablo 1. Ölçümlerde ve Analizlerde Kullanılan Cihazlar  
 

Cihaz Ölçüm Parametresi Hassasiyet 
TESTO 435  Hava Hızı  0.1 m/s  

COLE PARMER Isıl Eleman Çifti Sıcaklık 0.1 °C 
DİKOMSAN Elektronik Terazi  Ağırlık Ölçümü  0.1 g  

EPLUSE Nem Ölçer Rölatif nem  2-3 %  
FRONIUS Işınım Ölçer Işınım ±%5 

IOTECH PD3001Veri Kaydedici Veri kayıt 16 bit 
 
 
 
 
3. ANALİZLER 
 
Gıda ürünlerinde nem miktarı, ürünün bünyesinde tuttuğu su ağırlığı olarak ele alınmaktadır. Kuruma 
davranışlarının karakterize edilmesinde, zamanla değişim gösteren nem içeriği ve kuruma hızı 
kullanılmaktadır. Ürünün su ağırlığının ürünün kuru ağırlığına oranı kuru baza (k.b) göre nem içeriğini 
vermektedir [21]. 
 

 Mk.b = Ws
Wk

 (1)           
 
Burada, Ws, ürünün su ağırlığı [g], Wk, ürünün kuru ağırlığı [g], Mk.b ise ürünün kuru baza göre nem 
içeriğidir [gsu/gkm].  
 
Kuruma davranışlarını karakterize eden bir diğer önemli parametre ise kuruma hızıdır (dMk.b

dt
, 

(gsu/gkm)/dk) ve Eşitlik (2)’de verilmiştir [22].  
 

dMk.b
dt

= �Mt+dt−Mt
dt

�
k.b

                                                                                          (2) 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada, farklı gıda ürünleri (kabak ve patlıcan) güneş enerji destekli bir kurutucuda birbirini takip 
eden günler içerisinde kurutulmuş ve kurutma prosesi boyunca ölçümlerle elde edilen sonuçlar 
incelenmiştir. Deneyler patlıcan numuneleri için 02 ve 03 Ekim 2018, kabak numuneleri için 04 ve 05 
Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneği üzerinde farklı noktalarda yer alan ölçüm 
cihazları ile hava sıcaklığı, hava nemi ve ürün ağırlıkları ölçülmüş ve bu farklı parametrelerin zaman ile 
değişimi gözlenmiştir. Ürünler kurutucu kabin içerisinde bulunan tepsiye yerleştirilmeden önce 
temizlenerek boyutları ve kalınlıkları ayarlanarak kesilmiştir. Daha sonra kesilen ürünler tepsiye 
dizilerek kurutma kabini içerisine yerleştirilmiştir. Şekil 2’de kabak ve patlıcan numunesi için yapılan 
deneylerde ölçülen dış ortam, kabin giriş hava sıcaklığı ve ışınımın zaman ile değişimi verilmiştir.  
 

         
(a) 

 

      
(b) 

 
Şekil 2.  Kabak (a) ve Patlıcan (b) Deneyi İçin Birbirini Takip Eden İki Günlerde Farklı Noktalardan 

Ölçülen Sıcaklıkların ve Işınımın Zamanla Değişimi 
 
 

Şekil 2 incelendiğinde dış ortamdan fan vasıtası ile çekilen havanın; havalı güneş kolektörüne girerek 
sıcaklığının arttığı ve bu sıcaklık değişiminin ışınım ile doğru orantılı olduğu görülmüştür. Işınımın en 
yüksek seviyelere ulaştığı öğle saatlerinde dış ortam sıcaklığı ile kabin giriş sıcaklığı arasında yaklaşık 
20 °C’lik sıcaklık farkı olduğu görülmüştür. Patlıcan numuneleri için yapılan deney günlerinde havanın 
bulutlu olması sebebi ile ölçümlerde bazı düzensizlikler gözlenmiştir. 
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Şekil 3’de deneylerde (dış ortam, kabin giriş ve kabin çıkış) farklı noktalardan ölçülen rölatif nem ve 
ışınımın zaman ile değişimi yer almaktadır. Kabak kurutma deneyinde ışınım değerleri patlıcan 
kurutma deneyine göre daha düzenli olduğu için Şekil 3’de yer alan grafikler incelendiğinde ışınımdaki 
artışın hava sıcaklığını arttırmasından dolayı nem değerlerinin ışınım ile ters orantılı olarak değiştiği 
görülmüştür. Dış ortamdan alınan havanın nemi diğer iki noktaya göre daha yüksek değerlere sahiptir. 
Kabin giriş noktasında havanın kolektörden geçerek ısınması ile nem miktarı da düşmektedir. Kabin 
içerisine nemi düşmüş olarak giren hava, ürünlerin kuruması ile nemlenmektedir. Deneyin sonunda 
ürünlerin denge nemine ulaşması ile kabin giriş ve çıkış nemi arasında bir farkın olmadığı 
görülmektedir.  
 
 

  
(a) 

 

     
(b) 

 
Şekil 3.  Kabak (a) ve Patlıcan (b) Deneyi İçin Birbirini Takip Eden İki Günde Farklı Noktalardan 

Ölçülen Rölatif Nemin ve Işınımın Zamana Göre Değişimi 
 
 

Farklı ürünler için yapılan deneylerde ölçülen ürün ağırlığının zaman ile değişimi Şekil 4’de verilmiştir.  
Şekilden görüldüğü gibi kuruma prosesi boyunca ürün ağırlığında zamanla bir azalma gerçekleşmiş ve 
kabak için deney süresince yaklaşık 1500 g ve patlıcan için ise yaklaşık 1350 g nem 
uzaklaştırılabilmiştir. Ürünler aynı tepsi yüzey alanına ve aynı boyutta kesim yapılmasına karşın farklı 
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yapısal özelliklere ve lif yapısına sahip olduğu için kurutma kabini içerisinde ilk ve deney sonucunda 
ağırlıkları farklılık göstermiştir. Şekilden ayrıca deneylerin sonuna doğru denge nemine ulaşılmasından 
dolayı ağırlık kaybının durduğu görülmektedir.  
 
Şekil 5’de numunelerin kuruma hızının zaman ile değişimi görülmektedir. İlk günkü kuruma hızı daha 
yüksek olurken ikinci günde ürünün sahip olduğu nem oranının düşmesi ile kurumanın yavaşladığı 
görülmektedir. Birbirini takip eden iki gün boyunca kuruma hızının kabak için 0,00 ile 0,0265 
(gsu/gkm)/dk, patlıcan için ise 0,00 ile 0,0292 (gsu/gkm)/dk arasında değiştiği görülmüştür.  
 
 

   
(a) 

 

    
(b) 

 
Şekil 4. Birbirini Takip Eden İki Günde Yapılan Kurutma Deneyinde Kabak (a) ve Patlıcan (b) 

Ürünlerinin Ağırlığının ve Işınımın Zamana Göre Değişimi 
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(a) 

 

  
(b) 

 
Şekil 5. Birbirini Takip Eden İki Günde Yapılan Kurutma Deneyinde Kabak (a) ve Patlıcan (b) 

Ürünlerinin Kuruma Hızının Zamana Göre Değişimi 
 
 

Şekil 6’da kuruma hızının kuru baza göre nem içeriği değişim grafiği yer almaktadır. Kuru baza göre 
nem içeriğinin azalması ile kuruma hızının da azaldığı grafikten görülmektedir. Şekil 7 ve Şekil 8’de 
ürünlerin kurumadan önceki ve kuruduktan sonraki resimleri yer almaktadır. Kuruyan numuneler 
deney sonunda incelenmiş ve ürünlerde koku ve renk kaybının olmadığı tespit edilmiştir.  
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         (a) 

    
         (b) 

 
Şekil 6. Birbirini Takip Eden İki Günde Yapılan Kurutma Deneylerinde Kabak (a) ve Patlıcan (b) 

Ürünlerinin Kuruma Hızının Nem İçeriğine (K.B.) Göre Değişimi 
 
 

                              
(a)                                                    (b) 

    
Şekil 7. Patlıcanların Kuruma Öncesi (a) ve Sonrasına (b) Ait Resimleri 
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(a)                                                    (b) 

Şekil 8. Kabakların Kuruma Öncesi (a) ve Sonrasına (b) Ait Resimleri 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Güneş enerji destekli bir kurutma sisteminde kabak ve patlıcan olmak üzere farklı ürünlerin kuruma 
karakteristiği, Osmaniye ili iklim koşullarında belirlenmiştir. Deneyler patlıcan numuneleri için 02 ve 03 
Ekim 2018, kabak numuneleri için ise 04 ve 05 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Deney 
süresince farklı noktalardan sürekli ölçüm alınmış ve ürünlerin takibi yapılmıştır. Birbirini takip eden iki 
gün boyunca süren kuruma prosesinde, kabaktan yaklaşık 1500 g, patlıcandan ise yaklaşık 1350 g 
nem uzaklaştırılarak denge nemine ulaşılabilmiştir. Deneyler sonucunda kuruma hızının kabak için 
maksimum 0,0265 (gsu/gkm)/dk, patlıcan için maksimum 0,0292 (gsu/gkm)/dk olduğu ayrıca kurutma 
sonunda ürünlerde koku ve renk kaybının olmadığı görülmüştür. 
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