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Önsöz
Bilineceği üzere, tarım üstü açık bir fabrikadır. Toprak, su ve iklim; bu üç faktör
tarımsal üretimin ana bileşenleridir. Bu sebepledir ki, bu kaynakları korumak ve
sürdürülebilir kullanımını sağlamak stratejik ve ulusal bir görevdir. Toprak ve suyun,
insani faaliyetler ve doğal kaynaklardan dolayı kirlenme riski vardır. İnsanoğlunun dengeli
bir şekilde beslenmesi ve yaşamını sürdürebilmesi, ancak toprak, su ve havanın temiz
kullanılmasına bağlıdır. Bilinçsiz su kullanımı ve toprak üstü faaliyetler hem toprak hem
de su kalitesini doğrudan etkilemektedir.
Ulusal ve uluslararası kongreler, bilgi paylaşımı açısından çok önemli
organizasyonlardır. V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kırklareli Valiliğinin işbirliği içinde ayrıca Kırklareli
Belediyesi ve Kırklareli Üniversitesinin destekleri ile Enstitümüz tarafından
düzenlenmiştir. Kongrede; Bitki Besleme ve Toprak, Tarımsal Sulama, İklim Değişikliği
ve Tarımsal Ekoloji, Tarımsal Mekanizasyon, Bilgi Teknolojileri ve Tarım Ekonomisi ana
konularında 152 adet sözlü, 110 adet poster olmak üzere toplam 262 bildiri; katılımcılar
tarafından değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Tartışılan bildirilen tamamının özetleri bildiri
özetleri kitabında yayınlanmış olup, bildiriler kitabında, 78 adet sözlü, 64 adet poster
olmak üzere toplam 142 bildirinin tam metni yayınlanmıştır. Yayın komisyonu tarafından
seçilen 61 adet bildirinin 22 adeti Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisinde, 25 adeti
Toprak Su Dergisinde, 14 adeti International Journal of Crop Science and Technology
Dergisinde yayınlanacaktır.
V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresine değerli bildirileri ile
katkı veren katılımcılarına, bildirilerin değerlendirilmesinde emeği geçen bilim kurulu
üyelerine, kongre düzenleme kurulu üyelerine, kongremizi destekleyen kurum, kuruluş ve
sivil toplum örgütlerine teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Ayrıca yoğun
emeklerinden dolayı Dr. Ülviye Kamburoğlu Çebi, Dr. Başak Aydın, Emel Kayalı, Ozan
Öztürk, Ulaş Ay ve kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen diğer tüm mesai
arkadaşlarımı kutlar ve teşekkür ederim.
Kongre sürecinin başından itibaren desteklerini esirgemeyen Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürü Sayın Dr. Nevzat Birişik’e, Kırklareli Valisi Sayın Orhan
Çiftçi ’ye, Kırklareli Belediye Başkanı Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu`na, Kırklareli
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Bülent Şengörür’e teşekkürlerimi arz eder, kongrenin
Türkiye tarım sektörüne katkı vermesini temenni ederim.
Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Dr. Fatih BAKANOĞULLARI
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji
Araştırma Enstitüsü Müdürü
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Introduction
As is known, agriculture is an outdoor factory. Soil, water and climate; these three
factors are the main components of agricultural production. Therefore, to maintain and
provide the sustainable usage of these factors is a strategic and national duty. Soil and
water have pollution risk due to human activities and natural sources. Healthy nourishment
and maintaning life of human beings depend on the sanitary usage of soil, water and air.
Unconscious water usage and ground surface activities directly effect the quality of soil
and water.
National and international congresses are all important in terms of information
sharing. The 5th International Participation Soil and Water Resources Congress have been
held by Atatürk Soil Water and Agricultural Meteorology Research Institute in cooperation
with Ministry of Food, Agriculture and Livestock and Governor of Kırklareli and besides
with the supports of Kırklareli Municipality and Kırklareli University. In the congress,
total of 262 bulletins, 152 of which are oral presentations and 110 of which are poster
presentations, have been evaluated and discussed on the main subjects as Plant Nutrition
and Soil, Agricultural Irrigation, Climate Change and Agricultural Ecology, Agricultural
Mechanization and Information Technologies and Agricultural Economics. The abstracts
of all of the bulletins have been published in abstracts book, and in proceedings book, total
of 142 bulletins, 78 of which are oral presentations and 64 of which are poster
presentations, have been published. Total of 61 papers have been selected by editing
committee as manuscripts for the journals, and 22 papers will be published in Journal of
Soil Science and Plant Nutrition, 25 papers will be published in Soil Water Journal and 14
papers will be published in International Journal of Crop Science and Technology.
I would like to express my thanks to the participants who have contributed to 5th
International Participation Soil and Water Resources Congress with precious bulletins,
scientific committee who have contributed to the evaluation of the bulletins, congress
regulatory board and institutions, organizations and non-governmental organizations which
have supported our congress. Besides, I congratulate and thank to Dr. Ülviye Kamburoğlu
Çebi, Dr. Başak Aydın, Emel Kayalı, Ozan Öztürk, Ulaş Ay because of their intensive
efforts and my other work friends who have contributed to the arrangement of the
congress.
I would like to express my thanks to Dr. Nevzat Birişik, General Director of
Agricultural Research and Policy; Orhan Çiftçi, Governor of Kırklareli; Mehmet Siyam
Kesimoğlu, Mayor of Kırklareli and Prof. Dr. Bülent Şengörür, Chancellor of Kırklareli
University and I wish that the congress contribute to agriculture sector of Turkey.
On behalf of Congress Regulatory Board
Dr. Fatih BAKANOĞULLARI
Director of Atatürk Soil Water and Agricultural
Meteorology Research Institute
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Çok Kriterli Arazi Değerlendirme (Multi-Criteria
Land Assessment for Determination of Rice Growing
Suitability Sites)

Yıl
(Year)
Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)
Dergi Adı (Journal)

Orhan Dengiz, Mehmet Arif Özyazıcı

Farklı Toprak İşleme–Ekim Yöntemlerinin
Buğday Üretiminde Toprağın Bazı Fiziksel
Özelliklerine Etkisi (Effects of Different Soil
Tillage-Sowing Methods on Some Soil Physical
Properties)

Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Zinnur Gözübüyük, Taşkın Öztaş, Ahmet Çelik, Taner
Yıldız, Mesut Cemal Adıgüzel

Komşu İki Mikro Havzada Erozyon Duyarlılık
Değerlerinin Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımına
Bağlı Değişimin Belirlenmesi (Determination of
Relationship Between Situation of Soil Erosion
Sensitivity Indexes and Land Use/Land Cover in
Two Adjacent Micro Catchments)

Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Ali İmamoğlu, Orhan Dengiz

Sıçrama Erozyonuyla Meydana Gelen Toprak
Kayıplarının PVA Uygulamasıyla Azaltılması
(PVA Applications for Reducing Soil Losses by
Splash Erosion)

Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Serdar Sarı, Taşkın Öztaş

Su Stresi Koşulları Altında Fındık Zuruf
Kompostu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin (Zea
Mays l.) Gelişim Parametreleri Üzerine Etkileri
(Effects on Growth Parameters of Corn Plant (Zea
Mays L.) of Hazelnut Husk Compost Applications
Under Water Stress Conditions)

Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Esra Kutlu Sezer, Damla Bender Özenç

Arazi Yüzey Isısı Farklılaşmalarının Kentsel
Gelişim ve Planlama Süreçleri Açısından Uzaktan
Algılama Verileri ile Değerlendirilmesi: Çorlu
/Çerkezköy / Ergene Alt Bölgesi Örneği
(Evaluation of Land Surface Temperature Exchanges
with Remote Sensing Data in terms of Urban
Development and Planning Processes: The Case of
Çorlu/Çerkezköy/Ergene Sub-Region)
Mete Korhan Özkök, Ezgi Tok, Hatice Meltem Gündoğdu,
Göksel Demir
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Toprak Bilimi ve Bitki 2017
Eskişehir Mera Alanlarına Ait Toprak Grupları Besleme Dergisi (Journal
ve Eğim Derinlik Kombinasyonu (Soil Groups and of Soil Science and Plant
Slope Depth Combination in Eskişehir Grassland)
Nutrition)
Celalettin Aygün, Kadir Aytaç Özaydın, Arife Avağ,
Hicrettin Cebel

Trakya
Topraklarının
Veri
Tabanının
Oluşturulması ve Bazı Toprak Özellikleri
(Composing the Database of Thrace Soils and Some
Soil Characteristics)

Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Mehmet Ali Gürbüz, Emel Kayalı, Erdem Bahar, Tuğçe
Ayşe Öz, İlker Kurşun

Farklı Organomineral ve İnorganik Kompoze
Gübrelerin Kışlık Ekmeklik Buğday Tane Verimi
ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Etkileri (Effects
of Different Organomineral and Inorganic Compound
Fertilizers on Seed Yield and Some Yield
Components of Winter Bread Wheat)

Toprak Bilimi ve Bitki 2017
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Sami Süzer, Ebru Çulhacı

Selenyum Uygulamalarının Tane Mısırda Verim
Parametreleri ile Tanenin Selenyum, Protein ve
Yağ İçeriği Üzerine Etkileri (The Effect of
Selenium Application on Yield Parameters,
Selenium, Protein and Oil Contents of Grain Maize)

Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Aişe Deliboran, Yılmaz Işık, Hasan Aslan, Abdullah Suat
Nacar, Tuba Yasemin Tekgül, Hatice Kara, Mustafa
Harmankaya, Sait Gezgin

Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Petiol Özsuyu
Nitrat Azotu ile Toprak ve Bitki Azot Değerleri
Arasındaki İlişkiler (Relationship Between Petiole
Sap Nitrate Content and Nitrogen Values of Soil and
Leaf in Protected Pepper Cultivation)

Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Cevdet Fehmi Özkan, Elif Işıl Demirtaş, Filiz Öktüren
Asri, Dilek Güven, Nuri Arı

Türkiye’de Sarımsak Tarımı Yapılan Bazı Yöre
Topraklarının Potansiyel Beslenme Problemleri
ve Toprak Özellikleri ile İlişkisi (Potential
Nutrition Problems of Garlic Farming Soils in
Turkey and Their Relations with Soil Features)

Toprak Bilimi ve Bitki 2017
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Hanife Akça, Murat Ali Turan, Nilgün Taban,
Süleyman Taban, Abdoul Rasmane Ouedraogo, Nilüfer
Türkmen

Çinko Uygulamasının Bazı Çeltik Çeşitlerinde
Agronomik Parametreler Üzerine Etkisi (The
Effect of Zinc Application on Agronomic Parameters
of Some Rice Genotypes)
Hesna Özcan, Süleyman Taban
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Alanlarda Bitki Besin
Üzerine İndol Asetik
Of Indole Acetic Acid on
Cadmium Accumulation

Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Yarı Nemli Ilıman İklim Koşullarında Farklı
Eğim ve Farklı Arazi Örtüsü Altında Toprak
Gelişimi ve Β-Glikosidaz Enzim Aktivitesi
Değişimi (Variation of Β-Glucosidase Enzyme
Aktivity and Soil Development With Different Slope
and Land Cover under Semi Moist Humid Climate
Conditions)

Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Kadmiyum ile Kirli
Elementlerinin Alınımı
Asitin Etkisi (The Effect
Nutrient Uptake Within
Zones)
Gizem Aksu

Aylin Erkoçak, Orhan Dengiz

İncir
Bitkisinde
Farklı
Toprak
İşleme
Sistemlerinin Toprakta Organik Karbon Stokları
Üzerine Etkileri (The Effects of Different Tillage
Systems on the Soil Organic Stock Content in a Fig
Orchard)

Toprak Bilimi ve Bitki 2017
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Gönül Aydın

Kuru Tarımdan Sulu Tarıma Geçiş Sonrası
Toprak Özelliklerindeki Değişimler: Adıyaman
Örneği (Changes in Soil Properties Following
Shifting from Rainfed to Irrigated Agriculture: The
Adıyaman Case)

Toprak Bilimi ve Bitki 2017
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Ahmet Çelik, Memet İnan, Erdal Sakin, Gökhan Büyük,
Muzaffer Kırpık, Erhan Akça

İzmir-Manisa Demiryolu Kenarında Yetiştirilen
Bakla (Vicia Faba L.) Örneklerinde Ni, Cd, Cr,
Cu, Fe, Mn, Pb, Zn Miktarlarının Araştırılması
(Investigation of Ni, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn
Accumulation in Broad Bean Cultivated İzmirManisa Railway Side)

Toprak Bilimi ve Bitki 2017
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Kürşad Özbek, Oğuz Can Turgay, Tuncer Taşkın, Nurcan
Aysar, Durmuş Deniz

Orta Karadeniz Bölgesinde Kolüvyal-Alüvyal
Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerinin Uzaysal
Değişkenliği (Spatial Variation of Colluvial-Alluvial
Soils of Chemical Properties in Central Black Sea
Region)

Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Seval Sünal, Ülkü Dikmen, Sabit Erşahin, Taayfun Aşkın,
Damla Bender Özenç, Ceyhan Tarakçıoğlu, Kürşat
Korkmaz, Turgut Kutlu

Trakya
Yöresinde
Ayçiçeğinde
Bor
Gübrelemesinin Münavebe Bitkisi Buğday Verimi
Üzerine Etkisi (The Effect of Boron Fertilization on
the Yield of Wheat Yield of the Sunflower in the
Thrace Region)
İlker Kurşun, Mehmet Ali Gürbüz, Emine Günay, Hafize
Nalbant, Yalçın Kaya, Göksel Evci
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Tarla Koşullarında Uygulanan Trifluralin
Herbisidinin Toprakta Taşınımı ve Birikimi
(Convection and Accumulation of Trifluralin
Herbicide in the Soil in Field Conditions)

Toprak Bilimi ve Bitki 2018
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Ülviye Kamburoğlu Çebi, Recep Çakır, Hasan Hayri Tok

Jeotermal Enerji Tesislerinin İncir Bahçelerinin
Toprak ve Kuru Meyvelerinde Besin Elementleri
İçeriği Üzerine Etkileri (Effects of Geothermal
Energy Plants on the Content of Nutrient Elements
on Soil and Dried Fig Fruits of Fig Orchards)

Toprak Bilimi ve Bitki 2017
Besleme Dergisi (Journal
of Soil Science and Plant
Nutrition)

Sunay Dağ, Engin Ertan

Ankara İlinde Un Fabrikalarının Buğday Alım Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Kriterleri, Üretim ve Pazarlama Yapıları (Wheat Water Journal)
Buying Criteria of Flour Factories in Ankara
Province, Production and Marketing Structures)
Rahmi Taşçı, Sevinç Karabak, Merve Bolat, Aliye
Pehlivan, Turgay Şanal, Oğuz Acar, Seda Külen, Erdoğan
Güneş, Mevhibe Albayrak

Arıtılmış Atıksuyla Sulanan Marulda Patojenik Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Bulaşıklılığın Belirlenmesi (The Investigation of Water Journal)
Patogenic Contamination of Lettuce Irrigated by
Treated Domestic Waste Water)
Perihan Tarı Akap, Şener Özçelik, Mehmet Gündüz,
Nalan Rahmanoğlu

Aydın
İlinde
Genç
Çiftçilerin
İncir Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Yetiştiriciliğine Devam Etme Kararı Verme Water Journal)
Süreçlerinin Temelinde Yatan Faktörlerin
Belirlenmesi (Determination of Basic Factors which
are Fundamental on Young Farmers' Process of
Deciding to Continue Fig Cultivation, in Aydin
Province)
Duygu Birol, Cihat Günden

Bazı Yem Bitkileri Karışımlarında Farklı Hasat Toprak Su Dergisi (Soil 2019
ve Muhafaza Sistemlerinin Yem Kalitesi Üzerine Water Journal)
Olan Etkilerinin Belirlenmesi (Determination of
Effects of Different Harvesting and Storage Systems
Feed Quality for Some Forage Mixtures)
Yasemin Vurarak, Ahmet İnce

Buğday Verimi ve Biyokütlesi ile Biyofiziksel Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Parametreler Arasındaki İlişkilerin Tarımsal Water Journal)
İklim Bölgeleri Bazında Değerlendirilmesi
(Evaluation of Relations Between Wheat Yield and
Biomass and Biophysical Parameters on the Basis of
Agricultural Climate Regions)
Murat Güven Tuğaç, Sinan Aydoğan, Harun Torunlar,
Erol Karakurt
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Bulanık Yapay Sinir Ağları ve Çok Katmanlı Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Yapay Sinir Ağları ile Günlük Buharlaşma Water Journal)
Tahmini (Estimation of Daily Evaporation Using
Fuzzy Artificial Neutral Network (ANFIS) and
Multilayer Artificial Neutral Network System
(YSA))
Demet Yıldırım, Bilal Cemek, Erdem Küçüktopçu

Çukurova
Koşullarında
Tarımsal
İşletme Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Çatılarında Fotovoltaik Sistemlerin Tekno- Water Journal)
Ekonomik Yönden Tasarımı (Techno-Economic
Design of Photovoltaic Systems in Agricultural
Enterprises in Çukurova Conditions)
Mehmet Emin Bilgili, Adil Akyüz

Ekmeklik Buğdaya Topraktan ve Yapraktan Azot Toprak Su Dergisi (Soil 2019
ve Çinko Uygulamalarının Tanenin Mikro Water Journal)
Element İçeriğine Etkisi (Effects of Foliar and Soil
Nitrogen and Zinc Treatments on Zinc and Iron
Concentrations of Wheat Grains)
Hatun Barut, Sait Aykanat, Elif Haklı Heybet, Selim Eker,
İsmail Çakmak

Ergene Nehri ile Sulanan Çeltik Tavalarının Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Sediment ve Sulama Suyunda Kobalt (II) ve Nikel Water Journal)
(II) Birikim Düzeyleri Analizi (Analysis of Cobalt
(II) and Nickel (II) Pollutions in Sediment and
Irrigation Water in Rice Paddy Fields with Ergene
River)
Barış Can Körükçü, Cihan Torlak, Cemile Özcan

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gemlik Zeytin Toprak Su Dergisi (Soil 2019
(olea aeoropea) Çeşidinde Sulamanın Peryodisite Water Journal)
Üzerine Etkisi (The Impact of Irrigation on the
Peryodicity of Gemlik Olive (olea aeoropea) in
Southeastern Anatolia Region)
Meral Anlağan Taş, Abdullah Suat Nacar,
Değirmenci, Ebru Sakar, Pınar Bahçeci Alsan

Veli

Havza Bazlı Bitkisel Üretim ve Sulama Suyu Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Optimizasyon Çalışmaları ve Önemi (Watershed- Water Journal)
Based Crop Production and Irrigation Water
Optimization Studies and Importance)
Gonca Karaca Bilgen, Süleyman Kodal, Yusuf Ersoy
Yıldırım

İhsangazi Tarlalarından Soframıza Kültür Mirası Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Siyez Buğdayı (From the Fields of İhsangazi to Water Journal)
Fork: Heirloom Siyez Wheat)
Sevinç Karabak, Rahmi Taşçı, Kürşad Özbek, Hilal
Yücearslan

Türkiye’nin
İller
Bazında
Kuraklık Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Değerlendirmesi (Drought Assessment of Turkey Water Journal)
Based on the Provinces)
İlknur Cebeci, Oğuz Demirkıran, Orhan Doğan, Kevser
Karagöz, Ödül Öztürk, Fatma Elbaşı
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Jeotermal Kaynakların Tarımsal Sulama Suyu Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Kirliliği ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Water Journal)
Belirlenmesi (Assessing Impact of Geothermal
Resources on Quality and Pollution of Agricultural
Irrigation Waters
Harun Torunlar, Murat Güven Tuğaç, Dilek Kaya
Özdoğan, Gamze Depel, Nevzat Dereköy

Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış Toprak Su Dergisi (Soil 2019
İndeksi ile Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Water Journal)
Analizi (Analysis of Drought at Different Timescales
by Standardized Precipitation Index in Kocadere
Basin)
Gözen Yüceerim, Gülay Yılmaz, Merve Etöz, Cevri Oğuz
Acar

Mikro Havza Ölçeğinde Erozyona Duyarlılık Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Parametreleri ile Bazı Toprak Özellikleri Water Journal)
Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi (Determination
of Relationships Between Erodibility and Some Soil
Properties of Soils in Micro Chatchment Scale)
Fikret Saygın, Orhan Dengiz, Serkan İç

Orta Karadeniz Bölgesi Toprak Sıcaklığının Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Zaman Serisi Analizi Yöntemi ile Modellenmesi Water Journal)
(Modeling of Soil Temperature in the Central Black
Sea Region with Time Series Analysis)
Bilal Cemek, Filiz Kara

Referans
Evapotranspirasyonun
Mekânsal Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Değişiminin Belirlenmesinde Gediz Havzası Water Journal)
Örneği (Determination of Spatial Variation of
Reference Evapotranspiration Case Study of Gediz
Basin)
Yusuf Ersoy Yıldırım, İsmail Taş, Kadri Aytaç Özaydın

Samsun İli Sebze ve Meyve Üreticilerinin İyi Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Tarım
Uygulamalarına
Yaklaşımı
(The Water Journal)
Approaches of the Vegetable and Fruit Producers in
Samsun to Good Agricultural Practices (GAP))
Mehmet Aydoğan, Necla Topçu, Başak Aydın, Yunus Emre
Terzi

Yüzeyaltı Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Yalova İncisi Sofralık Üzüm Çeşidinde Yaprak Su Water Journal)
Potansiyeline
Göre
Sulama
Programının
Oluşturulması (Determination of Irrigation Program
With Using Leaf Water Potential in Yalova İncisi
Table Grape Variety With Subsurface Drip
Irrigation)
Gülşen Duraktekin, Yeşim Çolak, Kadir Kuşvuran, Mete
Özfidaner

Karaman İli Potansiyel Evapotranspirasyon Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Tahmini (Estimation of Potential Evapotranspiration Water Journal)
in Karaman Province)
Soner Çağatay Bağçacı, Nermin Şarlak
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Toprak pH’sını Etkileyen Bazı Materyallerin Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Hububat Tarımında Kullanımı (Using of Some Water Journal)
Materials Affecting Soil pH in Cereal Cultivation)
Kadir Uçgun, Caner Kelebek, Murat Cansu, Mesut
Altındal, Bilal Yalçın

Sera Koşullarında Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Sulama Sularının Domates Bitkisinin Kök Water Journal)
Gelişimi Üzerine Etkisi (The Effect of Irrigation
Water of Different Salinity Level on Root
Development of Tomato Plant in Greenhouses
Conditions)
Selçuk Özer, Ozan Öztürk, Ülviye Kamburoğlu Çebi,
Engin Yurtseven, Süreyya Altıntaş

Zeytin
Fidan
Gelişimine
Yarı
Dairesel Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Mikrohavza Su Hasadı Tekniği ile Toprak Su Water Journal)
Tutma Kapasitesini Arttırıcı Bazı Uygulamaların
Etkisi (Effect of Semi-Circular Micro Catchment
Water Harvesting Technique and Some Applications
that Improve the Soil Water Holding Capacity on
Growth of Olive Sapling)
Süleyman Şen, Gülay Yılmaz, Tuncay Topdemir, Ümit
Alkan

İklim
Değişikliğinin
Türkiye’de,
Trakya Toprak Su Dergisi (Soil 2019
Bölgesinde, Referans Evapotranspirasyona Olan Water Journal)
Etkilerinin Belirlenmesi (Estimation of Climate
Change Effects on Reference Evapotranspiration in
the Thrace Region of Turkey)
Muhammet Azlak, Levent Şaylan

Studying the Effects of Deficit Irrigation as an International Journal of 2017
Science
and
On-Farm Strategy on Carrot Yield in Arid Crop
Technology
Environment
Kamel Nagaz, Fathia El Mokh, Mohamed Moncef
Masmoudi, Netij Ben Mechlia

Irrigation Management to Improve Smallholder’s International Journal of 2017
Crop
Science
and
Incomes for Saline Conditions
Fathia El Mokh, Kamel Nagaz, Moncef Masmoudi, Netij Technology
Ben Mechlia

The Latest on the Solar Activities: Possible International Journal of 2018
Science
and
Reflections on the Climate and Agriculture Crop
Sectors (Güneş Aktivitelerindeki Son Durum: İklim Technology
ve Tarım Sektörüne Olası Yansımaları)
Zerefşan Kaymaz

Comparison of Micrometeorological Methods International Journal of 2018
Science
and
Used to Determine Actual Evapotranspiration Crop
(Gerçek Evapotranspirasyonun Belirlenmesinde Technology
Kullanılan
Mikrometeorolojik
Yöntemlerin
Karşılaştırılması)
Levent Şaylan, Yunus Özkoca, Barış Çaldağ, Fatih
Bakanoğulları
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The Evaluation of Drip Irrigation Systems International Journal of 2017
Science
and
Performance Used for Peach Irrigation in Tokat Crop
Kazova Region (Tokat Kazova Yöresinde Şeftali Technology
Sulamasında Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin
Performanslarının Değerlendirilmesi)
Oğuzhan Aydın, İbrahim Kürşat Özyurt, Gülçin Altıntaş,
Murat Bal, Burhan Akkurt

Determination of Spatial Variability in Sunflower International Journal of 2018
Science
and
Production
(Ayçiçeği
Üretiminde
Yersel Crop
Technology
Değişkenliğin Saptanması)
Fatih Bakanoğulları, Ulaş Ay, Bahattin Akdemir

Planning of Greenhouse Vegetable Enterprises International Journal of 2018
Science
and
through Game Theory Approach in Mersin Crop
Technology
Province (Mersin İlinde Örtüaltı Sebze Tarımı
Yapılan İşletmelerin Oyun Teorisi Yaklaşımı ile
Planlanması)
Osman Uysal, Ufuk Gültekin

Simulation Possible Impacts of Extreme Weather International Journal of 2018
Science
and
Conditions and Agricultural Adaptation by Crop
WOFOST Model (Tarımda Adaptasyon ve Ekstrem Technology
Meteorolojik Şartların Etkilerinin WOFOST Modeli
ile Simülasyonu)
Özge Uyanık, Nilcan Akataş, Barış Çaldağ, Levent Şaylan

Investigation of the Nitrogen Content of Wheat International Journal of 2018
Science
and
According to Changing Meteorological Factors by Crop
Hermes Model (Buğday Bitkisinin Azot İçeriğinin Technology
Meteorolojik Faktörlerle Değişiminin Hermes
Modeli ile İncelenmesi)
Sami Kaya, Elif İnan, Nilcan Akataş, Barış Çaldağ,
Levent Şaylan

Determination of the Sensitivity of Wheat to International Journal of 2018
Meteorological Factors by Daisy Model (Buğday Crop
Science
and
Bitkisinin Meteorolojik Faktörlere Duyarlılığının Technology
Daisy Bitki Gelişim Modeli ile Belirlenmesi)
Mahir Aydın, İrem Özmen, Nilcan Akataş, Barış Çaldağ,
Levent Şaylan

The Determination of Relationships between International Journal of 2018
Science
and
Different Irrigation Regimes and Drought Crop
Resistance Parameters in Prunus Mahaleb L. Technology
Rootstocks (Mahlep Anaçlarında Farklı Sulama
Konularıyla
Kurağa
Dayanım
Parametreleri
Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi)
İbrahim Kürşat Özyurt, Yaşar Akça, Oğuzhan Aydın

Good Agricultural Practices in Çanakkale International Journal of 2018
Science
and
Province and Farmers’ Approaches to Good Crop
Agricultural Practices (Çanakkale İlinde İyi Tarım Technology
Uygulamaları
ve
Üreticilerin
İyi
Tarım
Uygulamalarına Yaklaşımı)
Başak Aydın, Duygu Aktürk

xxxiv

5th

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Project Results of National Scale Desertification International Journal of 2017
Model and Producing Risk Map (Ulusal Ölçekte Crop
Science
and
Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması Technology
Projesi Sonuçları)
Kenan Şahin

Using Plant Phenology and Landsat-8 Satellite International Journal of 2018
Science
and
Data to Quantify Water Use by Onion Crop in the Crop
Technology
Mesilla Valley, New Mexico
Cantekin Kıvrak, A. Salim Bawazir, Zohrab Samani, Caiti
Steele, Bülent Sönmez
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Abstract
Agriculture globally as well as in Europe is one of the main affected sectors by climate change.
This is because agricultural production is very sensitive to changes in mean climatic parameters but
especially to a shift or changes in the occurrence and severity of weather extremes. There are signs
that these weather related phenomena (or adverse weather conditions) are changing the cropping
risk pattern of specific agricultural crop production regions. The weather related cropping risks are
quite different in their nature and seasonal frequency. It can include all weather parameters and
phenomena affecting directly and indirectly crop growing conditions as well as yield and damage
potentials. Examining and identifying the regional, site specific cropping risks under climate
change conditions is crucial for the assessment and recommendations of meaningful adaptation
measures, especially at the farm level. An early recognition of risks and implementation of
adaptation strategies is crucial as anticipatory; precautionary adaptation is more effective and less
costly than forced, last minute, emergency adaptation or retrofitting. Compared to the manifold
potential impacts of climate change on agroecosystems, potential adaptation measures are even
more complex because of the high number of options available through the human factor.
Therefore, it is a big challenge to improve regional knowledge and databases to develop regionally
fitted adaptation options for agriculture, in general.

1. INTRODUCTION
Agriculture globally as well as in Europe is considered as one of the main affected
sectors by climate change (Orlandini et al., 2008; IPCC, 2014). Agricultural production is
very sensitive not only to changes in mean climatic parameters but especially to a shift or
changes in the occurrence and severity of weather extremes (i.e. WMO, 1997; Lobell et al.,
2009; Trnka et al., 2011; IPCC, 2012). Climate and climate variability however differ in
their characterization by location significantly as shown by the manifold methods of
climate zoning and mapping (Metzger et al., 2005). Further it was reported that climate
change is leading to a shift in agroclimatic zones in Europe with significant consequences
for crop production potential and risk due to increasing adverse weather conditions for
crops (Eitzinger et al., 2013; Olesen et al., 2011; Thaler et al., 2012; Trnka et al., 2013).
Especially mountainous regions have strong climatic gradients due to orography (Gobiet et
al., 2014), and related high spatial variation and differentiation of cropping and farming
systems (Schönhart et al., 2014). Therefore complex and serious shifts in weather related
agricultural production conditions are expected under climate change conditions in many
regions of Europe. It should be realized that while the changes in the climate conditions
might improve conditions in the higher elevation, the soil and terrain conditions will
remain mostly unchanged in the mid term.
2
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Spatial and seasonal changes in climatic conditions include the frequency and
intensity of extremes related to crop harmfulness (Tebaldi et al. 2006) and there are signs
that these weather related phenomena (or adverse weather conditions) are changing the
cropping risk pattern of specific agricultural crop production regions. For example, Trnka
et al. (2014) reported that a several-fold increase in the frequency of some
agrometeorological extremes might be expected throughout Europe, especially regarding
drought and heat. Even if weather extremes do not change in their absolute severity and
frequency, seasonal shifts of their occurrence and its overlapping with critical crop
phenological stages can change regional weather related crop production risks
significantly.
2. VULNERABILITIES TO CLIMATE CHANGE IN AGRICULTURE
There is already good knowledge on potential shifts of heat extremes and drought
over Europe under climate change scenarios and their impacts on crop production (Trnka
et al., 2014; Gourdji et al., 2013). However, when it comes to regionalized weather related
risk patterns with respect to extreme events, including also all potential weather related
direct (abiotic) and indirect (biotic) risks and their combined impacts on specific crops and
cropping systems, the knowledge and data base is still very poor. Available studies at the
national scale with high spatial resolution frequently cover mean effects from climate
change but rarely take changes in extreme events into account (Kirchner et al., 2015). In
consequence, there is still a high uncertainty related to regionalized impacts on particular
weather related risks for crops in climate change impact studies and assessments for
tailored adaptation options at the farm level (IPCC, 2012). For developing tailored
adaptation options to be accepted by farmers the socio-economic framework needs to be
considered in the whole context as well (Schiermeier, 2015). This is considered as a
research challenge in Europe and globally.
For example, during a crop growing season several weather related cropping risks
can occur at different times, at the same time or can overlap. Up to now the crop modeling
community makes a big effort in the MACSUR and AgMIP projects (www.macsur.eu,
www.agmip.org) to address combined drought and heat stress effects, which are
considered as the main weather related crop production risks under climate change in
Europe. However, there is still a big gap in considering many other weather related risks in
the models due to the complexity of related processes (Rötter et al., 2011) as well as in
providing results at high spatial resolution (Rezaei et al., 2015).
The weather related cropping risks can be quite different in their nature and
seasonal frequency. It can include all weather parameters and phenomena affecting directly
and indirectly crop growing conditions as well as yield and damage potentials. Examples
are: drought and heat directly limiting assimilation or yield forming processes;
overwintering conditions of winter crops (especially strong temperature variations and
snow cover conditions); frost risks at different phenological stages; risks for sowing and
germination (erosion, soil hardening, inadequate soil temperatures); bad harvest conditions
leading to yield loss; hail damage; wet periods; strong winds and thunderstorms (leading to
lodging, N-leaching, erosion); high humidity and leaf wetness (forcing diseases); high
temperatures (forcing pests, e.g. Trnka et al., 2007; Svobodova et al., 2014) and many
others (Table 1). A crop’s vulnerability to the severity and duration of these phenomena is
different by species and variety, phenological status or occurrence of other crop stresses at
the same time.
3
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Table 1. Overview on climatic /weather conditions relevant for abiotic and biotic crop
stresses
Condition

Crops

Relevance in Europe

Drought

All crops

All regions with less than app. 800 mm annual
precipitation and high temperatures and wind loads;
relevant also for biotic damage factors (i.e. pests)

Heat

Field crops

Mainly Central/Southern European lowland regions;
Heat stress and fertility impact on several crops; related
increased ozone levels leading to yield losses

Soil conditions for
crop (root) growth

Annual crops

All regions with loamy-clay soils (critical temperatures
and wetness) and sandy soils (drought)

Heavy precipitation

Field crops and
orchards

Especially in humid regions (alpine and pre-alpine
regions); relevant for lodging and diseases as well as
soil surface hardening

Snow cover
conditions

Annual winter
crops

In all regions with extreme snow cover variation or low
winter temperatures (too much, too long or too less )

Overwintering
conditions

Selected crops

Frequency and duration of mild/cold fluctuations during
winter; weakening frost hardiness, chilling conditions
etc.

Humidity and leaf
wetness

Selected crops

Humid crop growing regions; important conditions for
many diseases

Harvest conditions

Selected crops

Crop specific, include all weather parameters

Soil workability

Arable crops

For soil cultivation and crop management; danger of
soil compaction

Suitable conditions
for crop management
measures

Selected crops

i.e. number of frequency of dry / calm days within
certain periods, crop specific

Drying conditions

Annual crops

Field drying conditions, relevant for yield quality (i.e.
wheat) and diseases (i.e. fusarium)

Frequency of rains

Selected crops

Relevant for diseases and pests; biomass accumulation
(low radiation and cloudiness)

Frost damage

Many crops, but
especially
orchards

Especially spring crops and orchards; huge damage
potential for sensitive crops by late frosts; strong impact
of orography

Soil erosion

All cropping
systems with
periods of bare
soils

Direct damage and long term effects on soil fertility
(and nutrient and water storage capacity); strong effect
of soil cover and orography
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N-leaching

Annual crops

Cereals and high yielding crops such as maize; strong
impact of soil conditions and crop management, high
spatial variability

Disease risks

All crops

Strongly influenced by humidity conditions (e.g. fungs)

Pest risks

Field crops
Orchards

Strongly influenced by temperature sums
(e.g. European Corn Borer, Western Corn Root worm,
Wireworms (Coleoptera, Fam. Elateridae), Codling
moth (Cydia pomonella), Plum Fruit Moth (Grapholita
funebrana), Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa
decemlineata) and many more)

3. ADAPTATIONS TO CLIMATE CHANGE IN AGRICULTURE
Examining and identifying the regional, site specific cropping risks under climate
change conditions is crucial for the assessment and recommendations of meaningful
adaptation measures, especially at the farm level. This is still a big challenge for many
European crop production regions. Research has mainly focused on average impacts, such
as average changes in temperature and precipitation, and less so on extreme events, which
can damage production resources (e.g. loss of soil from erosion events) and push farms
beyond resilient states. Apart from bio-physical impacts of climate change, a more
complete picture on farming systems is required (i.e. Schiermaier, 2015). It includes both
the options for farmers to adapt to changing climate conditions as well as the risks from
cumulating changes in their production environment, such as combinations of extreme
climate events and market changes. Bio-economic farm models are an appropriate tool to
analyze such relationships. They can represent the farming system, such as the
interlinkages between plant and livestock production on a farm, farm resource conflicts
such as labor and capital constraints and are able to integrate bio-physical impacts of
climate change in economic farm decision making (e.g. Gibbons and Ramsden, 2008;
Janssen and van Ittersum, 2007).
An early recognition of risks and implementation of adaptation strategies is crucial
as anticipatory; precautionary adaptation is more effective and less costly than forced, last
minute, emergency adaptation or retrofitting (EEA, 2004; ANL, 1994; Parry and Carter,
1998; Eitzinger et al., 2007). Moreover, climate change may be more rapid and
pronounced than current estimate suggest and there is a risk for under-adaptation.
Immediate benefits can be gained by better adaptation to climate variability and extremes.
At the policy level immediate benefits can be gained from removing policies and practices
that result in ineffective adaptation. Finally, climate change brings opportunities as well as
threats, where potential benefits can be realised or increased by adaptation. All the above
mentioned factors are very important to recognise as early as possible to ensure sustainable
agricultural production systems and a living rural environment, especially for decision
makers in their regional environments, including farmers.
In the European Union (27 countries) the number of agricultural holdings totals
about 14.5 million. These farms manage 172 million hectares, or 61% are arable land. 69%
of the holdings in the EU (27) cultivate less than 5 ha. As already mentioned there is a
5
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wide range of variation of agricultural structural parameters between the EU countries,
which have to be considered in the assessment of regional vulnerability and adaptive
capacity. For example, there is a large range of mean farm size, land use and farm types.
Main differences can be observed between western and eastern (former soviet union)
countries in the number of different farm types per country and only partly by mean farm
size. These structural variations overlap with climatic regions of Europe, which
combination strongly influence production conditions.
Recommended adaptation options which were identified in the ADAGIO project
(Eitzinger and Kubu, 2009) for European regions are:
In the short term:
 Soil water conservation techniques (mulching, reduced and minimum tillage)
 Improving irrigation scheduling (e.g. by using agrometeorological stations)
 Change to heat tolerant cultivars
 Change cultivars and crops according temperature demands
 Change sowing date and shift timing of other field works (e.g. fertilization schemes)
 Improving and introducing operational monitoring and forecasting systems for crop
stress factors (e.g. drought monitoring) and for pest and diseases
 Adaptation in crop rotation (e.g. more winter crops)
 Ensure frost protection methods (and for hail in some regions)
 Effective insurance system (ideally supported by government)
 Adapting animal stables for heat waves, ensuring power generation and increasing
hygienic measures for farm food production (e.g. milk production)
In the midterm:
 Improving or establishing irrigation infrastructure
 Breeding of adapted cultivars (e.g. for higher water use efficiency and heat stress)
 Increasing crop diversification (farm and regional scale)
 Increasing storage capacities (fodder storage)
 Change of land use and/or production system (e.g. cereals to maize, grassland to
vineyards, grassland or crops to energy biomass production)
 Landscape structure improvements for reducing evapotranspiration (by lowering the
wind speed, in some flat semi-arid regions)
 To ensure higher market price stability for agricultural products (which significantly can
improve sustainable planning and implementation of adaptation options) by using
appropriate tools (e.g. policy measures, ecological farming, establishing regional food
production and local markets, develop marketing concepts, such as “terroir” characteristics
for wine quality aspects).
The results of the ADAGIO project show a complex picture of the vulnerabilities
and potential adaptation options to climate change in agriculture in different European
regions. Although dominating risks, such as increasing drought and heat, are similar in all
regions, the vulnerabilities in the different regions are very much influenced by
characteristics of the dominating agroecosystems and prevailing socio-economic
conditions. This is even more significant for potential adaptation measures at the different
levels, which have to reflect the regional conditions.
6
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Further needs to improve adaptation options for the future in most vulnerable
regions of Europe concern especially an improvement and wider implementation of
effective irrigation systems and methods (e.g. microsprinkler and drip irrigation; an
increase of supplemental irrigation for rainfed crops) and improvement of irrigation
infrastructure, including using of new water resources such as waste waters or repair
leaking of pipes.
The most important challenge for irrigated agriculture will be to save water and to
increase the water use efficiency in the whole irrigation chain (Eitzinger et al., 2015). One
of the reasons to increase the water use efficiency is linked to economical aspects because
the competition with the other productive and/or social sector will determine an increase of
water price in the future.
In rainfed agriculture water conservation techniques are increasingly important to
reduce drought risks of crops in Europe. Measures such as reduced soil cultivation, no- or
minimum-tillage, mulching systems or adapting crop rotations have further to be
investigated in detail in the context of crop rotations, soil conditions and climatic regions
to develop optimized recommendations for local applications.
Much emphasis need to be paid to develop recommendations for adaptation
measures for permanent grassland systems and dairy production, as low flexible systems
will be most affected by climate warming and dryer conditions. In general, but especially
for perennial crops, further research is strongly needed for improved pest, disease and
weed management, i.e. to develop infrastructures for an early recognition of risks (e.g.
monitoring systems) and proactive measures of spatially shifting occurrences according to
the shifts in agroecological zones which will appear during the next decades.
In the midterm crop breeding for more stress tolerant crops and a wider crop and
cultivar diversification has to be forced in order to reduce yield risks. Beside these
measures, conditions for less variable market prices of agricultural products should be
established, based on concepts such as regional food production or ecological farming in
order to ensure sustainable agriculture and successful implementation of adaptation
measures to climate change.
4. CONCLUSIONS
Compared to the manifold potential impacts of climate change on agroecosystems,
potential adaptation measures are even more complex because of the high number of
options available through the human factor. Results of climate change impact and
adaptation studies often show considerable different results, depending on the spatial scale
of regionalisation. However, for a decision maker, only a high spatial resolution of related
study results is useful as it can represent local conditions and its spatial variability much
better. However, for developing useful monitoring and forecasting or warning tools such in
agro-meteorology there are still big data gaps hindering relevant applications at suitable
spatial and temporal scales. Remote sensing data could help significantly in the future to
overcome that problem, but still ground truth data on soil conditions, weather and climatic
parameters and other observation data such as phenology, crop yield and on crop
management are of crucial importance. Only well calibrated models and tolls or calculation
procedures will allow tailored policy measures and assessments, services and products to
help local specific adaptation to climate change.
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Abstract
Soils from the Upward Thracian Plain have contrasting structures due to different genesis and land
use. The aim of this study is to characterize the soil structure of the main soils types of this region.
A set of surface and subsurface soil horizons of Vertisols, Luvisols, Planosols, and Fluvisols from
native and cultivated areas are used. The indicators of soil structure related to solid phase are
derived from bulk density, and analyses of soil aggregation and water stability of soil aggregates.
The structure of soil porous space is characterized by indicators derived from soil water retention
curve. The studied indicators have specific importance for explaining different soil functions,
relationships with other soil properties and for the assessment of changes in soil physical status.
The dependence of water stability of soil aggregate on soil organic carbon (SOC) content is well
manifested in soils with high SOC, such as Vertisols and humic horizons of Fluvisols. Luvisols
from this region have better water transmission properties through the whole soil profile and more
resistant to deterioration of the soil structure. Planosols are characterized with unfavorable soil
structure due to compacted illuvial horizons. The humic horizons of the studied soils under noncultivated conditions, especially under more humid conditions near the rivers are well structured.
Fluvisols on flooded terraces are with optimal physical status of humic horizons and structureless
subsoil layers which make these younger soils very vulnerable to soil physical degradation.
Key Words: Upward Thracian Plain, Soil Structure Indicators, Soil Aggregation, Soil Water
Retention Curve

1. INTRODUCTION
The Upward Thracian plain comprises varieties of soils which have been used for
crop production for centuries. The functions of these soil types are distinguished in their
response to hydrological cycle due to the genetic and anthropogenic factors creating
specific soil structure. Soil structure is considered as the most important soil characteristic
for regulating the soil water balance through its function to retain and transmit water
(Banwart et al., 2013; Blum, 2006; Kutílek and Jendele, 2008; Lin et al., 2005; Millennium
Ecosystem Assessment, 2005). There are various indicators proposed to estimate the soil
structure from solid perspectives (aggregation) (Six et al., 2004; Dilkova 2014; Kercheva
et al., 2011) and porous system perspective (Visser, 1977; Dexter, 2004; Dilkova, 2014;
Regelink et al., 2015; Kercheva et al., 2017). Soil aggregate size and aggregate stability in
water are often used as a measure of soil structure, for investigating the mechanism of soil
aggregation (Dexter, 1988; Dilkova et al., 1998; Six et al., 2000; 2004; Regelink et al.,
2015) and as indicators of the effect of different management practices on soil (Six et al.,
2004; Dilkova, 2014; Kercheva et al., 2011). Some of the indicators for soil compactions
derived from the bulk density are also related to the solid soil phase (Kolev et al., 2008;
Kercheva, Krasteva, 2007). Numerous studies are devoted to the assessment of soil porous
systems using the indicators derived from the soil water retention curves (Dexter, 2004;
2006; Dexter et al., 2008; Reynolds et al., 2009; Regelink et al., 2015; Kercheva et al.,
2017).
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This study summarizes the results for soil structure characteristics and related soil
properties obtained for four main soil varieties occurring in the Upward Thracian Plain in
Bulgaria.
2.MATERIAL AND METHODS
Basic Description of the Area
The Upward Thracian Plain belongs to the Middle Bulgarian Sub-zone of
Cinnamonic forest soils (Luvisols, Cambisols) and Smolnitza (Vertisols) (Figure 1). This
sub-zone is part of the Southern Bulgaria Xerothermal Zone (Koinov et al., 1974) and it is
one of the most flat regions in the country. The average altitude is 168 m, varying from
about 200 m on West to 80 m on East.
Soil Characteristics
The Upward Thracian Plain is divided into three soil geographic regions
(Karabunar, Pazardjik-Plovdiv and Stara Zagora-Haskovo) (Figure 1, Figure 2) (Koinov et
al., 1974). The geological stratification and morphological evolution of the relief explain
the significant diversity of soil varieties and associations as it is shown on the soil map at
scale 1:200 000 (Tanov, Koinov, 1956) (Figure 2). The soils in the Karabunar regions are
distributed among Slightly Podzolized Cinnamonic Forest soils (Planosols) – 35%, Slightly
Leached and Leached Smolnitza (Vertisols) – 28%, Slightly Leached and Leached
Cinnamonic Forest soils (Luvisols) – 20%. The coarse to medium textured Alluvialmeadow soils and Alluvial sediments (Fluvisols) dominate (42%) in the region of
Pazardjik-Plovdiv. The soils in the region of Stara Zagora-Haskovo are represented mainly
by Slightly Leached and Leached Smolnitza (Vertisols) – 34% and Slightly Leached and
Leached Cinnamonic Forest soils (Luvisols) - 29%.

Figure 1. Map of soil geographic regions in the Upward Thracian plain (Koinov et al.,
1974).
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Figure 2. Soil map of the Upward Thrace Plain in scale 1:200 000 (Tanov, Koinov, 1956).
This study describes soil structure characteristics and relationships between
indicators of selected profiles (Table 1) from the main soil varieties occurring in the
Upward Thracian Plain.
Table 1. List of representative soil profiles (Koinov et al., 1998; Dilkova 2014;
Kercheva et al., 2017), classified according to the national and WRB 2014 soil
classifications (IUSS Working group WRB, 2015)
Soil type
National
Location of Land use (number of profiles)
WRB 2014
classification
soil profiles
Fluvisols
AlluvialTsalapitsa
Flooded terrace, grass (1)
meadow soils
Non-flooded terrace, grass (1),
acacia trees (1), cultivated area (1)
Luvisols
Leached
OtetzKirilovo non-cultivated (1), cultivated (1)
Cinnamonic
Dimitrovgrad non-cultivated (1), cultivated (1)
Forest soils
IZK Maritsa cultivated (2)
Planosols
Pseudopodzolic Zlatosel
non-cultivated (1), cultivated (1)
Cinnamonic
Belozem
non-cultivated (1), cultivated (2)
Forest soil
Sarnevo
non-cultivated (1), cultivated (1)
Ivailo
non-cultivated (1), cultivated (1)
Vertisols
Smolnitsa
Yastrebovo
non-cultivated (1), cultivated (1)
Pastren
cultivated (1)
The soil texture fractions, main clay minerals, and organic matter content of five
representative profiles of Vertisols, Luvisols, Planosols, and Fluvisols, from the Upward
Thracian Plain are presented in Table 2. The Vertisols as well as the illuvial horizons of
Luvisols and Planosols are dominated by 2:1 minerals (montmorillonite) (Koinov et al.,
1998).
13
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Table 2. Soil texture class, content (% in soil) of sand (2-0.05 mm) and clay (<0.002
mm), main clay minerals (M- montmorillonite, I – illite, K – kaolinite, V –
vermiculite) and soil organic matter content (SOC) of representative non-cultivated
soil profiles (Koinov et al., 1998; Dilkova 2014; Kercheva et al., 2017).
Hor. Depth,
Texture
Sand Clay
Clay minerals, % soil SOC,
Soil type
(location)
cm
class
%
%
M
I
K
V
%
0-65
Clay
19
48
12
7
3
2
1.8
Pellic Vertisol A
(Yastrebovo)
B
65-118
Clay
10
58
22 15
6
3
0.8
A
0-30
Loam
36
26
3
7
6
0
0.5
Luvisols
(Otetz
Bt
30-98
Clay
23
54
17 10
10
3
0.4
Kirilovo)
A1A2 0-40
Loam
44
12
0
1
1
0
0.5
Planosols
(Zlatosel) &A2lg
Btg 40-96
Clay
27
50
24
9
5
4
0.4
Fluvisols
(Tsalapitsa)
flooded river
A
0-26 Silty Loam 26
18 n.d. n.d. n.d.
n.d. 1.6
terrace
C
23-57 Sandy Loam 71
7
n.d. n.d. n.d.
n.d. 0.2
non-flooded
A
0-30
Loam
47
21 n.d. n.d. n.d.
n.d. 0.7
river terrace
AC 30-73
Clay
39
36 n.d. n.d. n.d.
n.d. 0.5
Climate Characteristics
The Upward Thracian plain is referred to the transitional region of the European
moderate-continental climate zone. Mean air temperature of the coldest month January is
0.1oC, and it is 23.4oC during the hottest one July. The mean annual precipitation sum is
512 mm. The duration of the period with air temperature established above 10oC is 209
days and the temperatures sum is 3795oC for this period. The Xeric type of soil moisture
regime dominates in the normal years of the studied regions. The normal years with Xeric
soil moisture regime are up to 82-85% in the Pazardjic-Plovdiv region. According to the
data for Stara Zagora the Xeric years are 52% of the normal years, the Ustic years are 35%
and the Udic years are 13% of the normal years.
Soil Structural Characteristics
The indicators of soil structure related to solid phase were derived from bulk
density, soil aggregation and water stability of soil aggregates.
The assessment of the inherent soil susceptibility to subsoil compaction followed
the procedure described in Jones et al. (2003) which is based on the measured data for clay
content (%) and bulk density (Db, g.cm-3), and packing density (PD, g.cm-3) estimates via
Equation (1):
PD=Db+0.009clay
(1)
Three classes of packing density are recognized: low <1.40g.cm-3, medium 1.40 to
1.75 g.cm-3 and high >1.75 g cm-3.
The aggregate fractions were determined by manual dry sieving of air dried soil
(about 500 g) using set of sieves arranged from top to bottom with decreasing size in the
following order 10, 5, 3, 1 and 0.25 mm. The mass of the aggregates fraction was
expressed as percent of air dry soil. Mean weight diameter (MWDdry, mm) of the fraction
less than 10 mm was calculated.
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The water stability of aggregates was estimated by the method of Savinov,
modification of Vershinin and Revut (Revut, 1969). The wet sieving was done by the
device of Savinov an hour after direct immersion of air dried soil aggregates sample into
water (slaked pretreatment). This treatment is relatively aggressive, but it is chosen
because it depicts more pronouncedly the soil structure differences in virgin soils. Each
sample was prepared by taking equal quantity (5 g) of air dried aggregates from 4
fractions: 10-5, 5-3, 3-1, and 1-0.25 mm, i.e. the mean diameter of the composed sample
before wet sieving is 3.53 mm. The water stability of aggregates of non-stony soils is
expressed by the ratio (MWDR) of mean weight diameters of aggregates after (MWDwet,
mm) and before wet sieving and by the percent of water stable macroaggregates >0.25 mm
(WSA>0.25, %) (Dilkova, 2014).
Pore size distribution was derived using data for total porosity (Pt) and soil water
retention curve under the assumption that soil pores are cylindrical capillaries. Total
porosity (Pt) was calculated using the measured bulk density in 100 cm3 metal cylinders
and particle density determined in water with pycnometers. Soil water retention at suction
less than 33 kPa was determined using the undisturbed soil cores (100 cm3) by a suction
plate method similar to those proposed in ISO 11274: 1998. The wetting of soil samples at
0.25 kPa on a sand bath prolonged more than 20 days. The drainage of the wetted samples
at 1, 5, 10 and 33 kPa (pF 1.0, 1.7, 2.0, and 2.5) was done by suction type apparatus (Shot
filters G5 with diameters of pores 1.0-1.6 m). Soil water retention at suction 1500 kPa
(pF 4.2) was determined using fine (<2 mm) earth samples by pressure membrane
apparatus. Four points (pF 5.6, 6.13, 6.27, 6.38) at the water adsorption part of the curves
were determined using the vapour pressure method with controlled relative humidity (75%,
35%, 25% and 16%) in desiccators containing, correspondingly, saturated solution of
NaCl, and 50%, 55% and 60% concentrations of H2SO4.
Volume of air filled pores at given suction P was calculated as the difference
between soil total porosity Pt and the measured volume of water content () retained at this
suction. The effective pore radius r corresponding to the applied suction (P) was calculated
by Jurin’s formula:
2 H2O
P
r
(2)
-2
where H2O is the surface tension of water (0.0729 J m ) and P is in Pa.
The indicators derived from soil water retention curve in this study are: air filled
pores with pore diameters greater than 60 m (APd>60m), soil aeration area (SAA, cm-1)
(Visser, 1977), plant available water capacity (PAWC), S index (Dexter, 2004):
APd>60m=Pt-5
(3)
PAWC=10-1500
(4)
2 n
(5)
SAA   hi   i
c i 1
where 510 and 1500 are water retentions (%, vol) at suctions 5, 10 and 1500 kPa, Pt –
total porosity (%vol), hi – the average soil moisture suction in i-th interval in range 0 and 100 cm, i – the change of soil moisture content over i-th interval, c=0.15 (cm.cm H2O).
In this study the field capacity was estimated by the water content retained at suction 10
kPa (FC≡10) as used in Visser (1977), Reynolds et al. (2009), and Dilkova (2014). The
soil aeration area (SAA) represents the area between air and water at suction 10 kPa (pF 2)
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and it is considered as a better indicator of the aeration capacity than the volume of the air
filled pores at the same suction (Visser, 1977)
The water retention experimental data at different suctions were approximated with
the van Genuchten equation (Van Genuchten, 1980). The parameters Wsat, Wres, , and n
of the van Genuchten equation were fitted with statistical regression analysis methods of
the OriginPro 6.1 and used to calculate slope S of the gravimetric water content against
natural logarithm of the pore water suction at the inflection point Wi (Dexter 2004, 2006):
 (1 m )

 1
S  n * (Wsat  Wres ) * 1  
 m
m
 1
Wi  (Wsat  Wres ) * 1    Wres
 m

(7)
(8)

where water content at saturation (Wsat, kg kg-1), residual water content (Wres, kg kg-1), n,
and m are fitted parameters. Stable results for the parameters were obtained when
constraint was applied for m=1-1/n (Mualem, 1976) and when the parameter Wres was
fixed to zero in cases with estimated negative values.
Dexter (2004, 2006) defined and used S as a soil physical quality parameter, as it
indicates the extent to which part of the soil porosity is concentrated into a narrow range of
pore sizes. According to the values of S, the soil has very good quality at S≥0.050, good 0.050>S≥0.035, poor 0.035>S≥0.020, and very poor 0.020>S (Dexter, 2004).
Saturated hydraulic conductivity is determined using constant water head method
on core samples of 200 cm3 and it is used as a direct indicator of transmission soil function.
3. RESULTS
The indicators of soil structure related to solid phase of the selected soil varieties
under non-cultivated and cultivated conditions are presented in Table 3. The different soil
texture and organic matter content (Table 2), as well as the land use influenced the physical
properties of the studied soils. The increase of bulk density in depth is well pronounced (by
18%) in case of Fluvisol on flooded terrace. The type of morphological structure there
changes from firm granular and subangular blocky structure in A horizons to loose
structureless in C horizons. The susceptibility to soil compaction of this young soil is
estimated as high (Table3).
The larger size of air dried soil aggregates obtained in laboratory conditions
manifested via MWDdry between 3.5 and 4.5 mm in Vertisols and in the illuvial horizons
of Luvisols and Planosols is explained with their finer texture. The subsoils of Vertisols,
Luvisols and Planosols have low susceptibility to compaction as they are already
compacted. It should be taken into account that soils with differentiated profiles are
threaten to increase of the thickness of compacted layer by heavy machinery and
shortening the arable layer. The indicators of aggregation and water stability of soil
aggregates show that the adverse effect of cultivation on soil structure is highest in the
arable layer of Fluvisols on non-flooded terrace. The mean weight diameters of dry
aggregates in the arable layer is very small (MWDdry=0.5 mm) and the water stability of
aggregates decreases by 70% in comparison with non-cultivated area (MWDR changes
from 0.48 to 0.15). The decrease of MWDR in the arable layers of Vertisols and Plansols is
about 50% and of Luvisols – 35%. It could be expected even higher disturbance of
aggregates of Vertisols after slaking in water and wet sieving, if the initial sample was
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rewetted above the field capacity in order to avoid additional binding of the aggregates
during the time of their air drying (Six et al., 2000).
Table 3. Indicators of soil structure related to solid phase under non-cultivated and
cultivated conditions. Pt - total porosity; MWDdry – mean weight diameter of dry
aggregates; MWDR - ratio of mean weight diameters of aggregates after and before
wet sieving.
Indicator
Layer Fluvisol
Fluvisol
Luvisol
Planosol
Vertisol
flooded
nonflooded
non-cult. noncult.
non- cult. non- cult.
noncult.
cult.
cult.
cult.
cult.
Bulk density, topsoil 1.21
1.42
1.52
1.43 1.41 1.38 1.61
1.21
1.17
-3
subsoil
g.cm
1.48
1.56
1.51
1.50
1.45
1.31
topsoil
Packing
1.37
1.61
1.75
1.62 1.59 1.49 1.72
1.60
1.55
-3 subsoil
density,g.cm
1.54
1.88
1.88
1.97
1.85
1.81
Susceptibility subsoil high medium medium low
low
low
to subsoil
compaction
topsoil
Pt, %v/v
54
46
43
46
47 46
39
54
56
subsoil
46
42
44
45
45
52
topsoil
MWDdry
2.3
1.7
0.5
2.7
2.8 1.3 2.2
3.5
3.5
subsoil
0.4
0.8
0.7
3.9
4.5
4.3
topsoil
MWDR
0.64
0.48
0.15
0.46 0.30 0.59 0.28
0.51
0.25
subsoil
0.11
0.22
0.19
0.20
0.16
0.29
The dependence of MWDR on organic carbon content is well manifested in soils
with high OC, such as Vertisols and humic horizons of Fluvisols (Fig.3a, d), which
confirmed the findings of many other studies (Six et al., 2000, 2004). Especially in 2:1
clay-dominated soils, such as Vertisols, soil organic matter is a major binding agent (Six et
al., 2000). The decrease of water stability of soil aggregate in cultivated area in this soil
type could not be explained only with lower content of organic carbon (Fig. 3d). The
reduced activity of soil biota (earth warms, microorganisms) is another important factor for
soil structure deterioration.
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Figure 3. Relations between MWDR and the soil organic carbon content (SOC, %)
The water retention data at different potentials and the fitted curves via van
Genuhten equation are presented on Figure 4. The water retention data reflect the current
physical status of the studied horizons preserving the structural pores as they used
undisturbed soil samples of 100 cm3 for suctions 33 kPa. The van Genuhten equation and
the derived S parameter (Dexter, 2004) assume unimodal pore size distribution. According
to the values of S, the virgin humic horizons of Vertisols are with very good quality, humic
horizons of Fluvisol on flooded terrace are with good quality, while elluvial horizons of
Luvisols and Planosols are with poor quality. As it is mentioned by Dexter (2006) and
Reynolds et al. (2009) the S index is not indicative for high soil quality for sand textured
soils, such are the C horizons of Fluvisol on flooded terrace. The structureless C horizons
of this Fluvisol have extremely high SAA (above 70 cm-1) and very low water retention
capacity (FC= 17%).
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Figure 4. Water retention data at different potentials (pF) and fitted curves via van
Genuhten (VG) equation for top soil (top(v)) and subsoil (sub(v)) layers of noncultivated profiles and top soil layer of cultivated profiles (top(a)).
Low content of macropores (APd>60m<10%) and low soil aeration area (SAA
between 5 and 22 cm-1) is observed in all Clay textured horizons. These indicators of soil
compaction are directly related to root growth (Visser, 1977). The water content retained at
field capacity and at wilting point also increases with increasing of clay content. The role
of good soil structure to retain and supply plants with water is best pronounce in humic
horizons of Fluvisols on flooded terrace and non-cultivated Vertisol.
Table 4. Indicators of soil physical status related to soil pore system under noncultivated and cultivated conditions. (APd>60m – air filled pores with diameter d>60
m; FC – water retained at field capacity; PAWC – plant available water capacity, S
– slope at the inflection point; Kf – coefficient of filtration)
Indicator
Layer Fluvisol
Fluvisol
Luvisol
Planosol
Vertisol
flooded
nonflooded
non-cult. noncult.
non- cult. non- cult.
noncult.
cult.
cult.
cult.
cult.
topsoil
10
14
12
19
14
24
22
7
13
APd>60m, %
subsoil
16
6
6
11
5
5
-1
topsoil
SAA, cm
39
54
32
33
39
48
20
22
32
subsoil
97
29
21
4
11
topsoil
S
0.05
0.03
0.03
0.03 0.04 0.03 0.02
0.06
0.04
subsoil
0.05
0.02
0.03
0.05
0.04
topsoil
37
30
29
24
28
18
16
43
39
FC, %
subsoil
17
32
32
37
44
PAWC, %v/v topsoil
22
12
16
15
16
13
9
24
17
subsoil
12
10
18
9
14
20
topsoil 3.8-21.3 15-174 45.2 1.1-5.5
Kf, cm.h-1
0.01-0.2 <0.01
subsoil 0.1-6.4 0.6-7.5 0.2-0.3 0.01-0.1
<0.01
The relationships between the derived porous parameters from soil water retention
curves and the solid phase indicators describe the expected tendencies. For example the
increase of bulk density is due mainly to decrease of large pores (APd>60m) (Table 3 and
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Table 4). This fact was used for establishing thresholds values for the optimal, critical and
limited bulk densities in relation to soil texture (Kercheva, Krasteva, 2007). The soil
aeration area increases with diminishing of mean soil diameter of dry aggregates (Figure
5). The domination of larger aggregates in the profiles of Vertisols and in the illuvial
horizons of Luvisols and Planosols lead to small SAA - below 30 cm-1.
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Figure 5. Soil aeration area (SAA, cm-1) related to the mean weight diameter of dry
aggregates (MWDdry) for top soil (top(v)) and subsoil (sub(v)) layers of noncultivated profiles and top soil layers of cultivated profiles (arable).
The soil structure characteristics of the studied soil varieties determine different
water retention and transmission properties (Figure 6, Table 4). Vertisols are soils with the
highest water holding capacity (435 mm.m-1 at field capacity and 215 mm.m-1 at wilting
point for soil profile in Yastrebovo) and plant available water holding capacity (220 mm.m1
). Their aeration status is poor as the volume of large pores (diameter>60 m) is below
10% (5-7%vol.) and the coefficient of filtration is very low (Kf <0.01 cm.h-1) (Table 4).
Soil with differentiated profiles (Luvisols and Planosols) have respectively high (182
mm.m-1 for soil in Otetz Kirilovo) and medium (143 mm.m-1 for soil in Zlatosel) plant
available water holding capacity. The subsoil of these varieties is dense due to genetically
formed Bt horizon. The compaction is better pronounced in Planosols which is indicated
by low content of large pores (6%vol.) and high packing density (>1.75 g.cm-3). The
aeration status of subsoil of Luvisols is to some extent better which is expressed by the
20

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

above threshold content of large pores in subsoil (11%vol.) and the coefficient of filtration
(Kf 0.01÷0.1 cm.h-1), which is classified as low (Soil survey staff, 1999).
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Figure 6. Accumulation of water unavailable for plants (WP) and at field capacity
(FC) along the soil profiles.
4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Soils from the Upward Thracian Plain have contrasting structures due to different
genesis and land use. These differences were demonstrated by two groups of indicators
used for soil structure characterization: indicators describing solid phase (bulk density, soil
aggregation, mean weight diameter, water stability of soil aggregates); indicators derived
from soil water retention curve (SWRC) and assuming that pores are capillaries with form
of cylindrical tubes (pore size distribution, aeration capacity, slope at the inflection point).
Some of the indicators, as volume of pores with diameter > 60 m, and packing density are
accepted for monitoring of soil compaction status (Kolev et al., 2008). The studied
indicators have specific importance for explaining different soil functions, relationships
with other soil properties and for the assessment of changes in soil physical status.
The feedback of soil organic matter on stability of soil aggregates is well expressed
in Vertisols dominated by 2:1 minerals (montmorillonite). The decrease of water stability
of macro aggregates under arable conditions can be explained also with reduced activity of
soil biota (earth warms, microorganisms). Luvisols from this region have better water
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transmission properties through the whole soil profile and more resistant to deterioration of
soil structure. Planosols are characterized with unfavorable soil structure due to compacted
illuvial horizons. Fluvisols on flooded terraces are with optimal status of humic horizons
but with structureless subsoil layer which make these younger soils very vulnerable to soil
physical degradation.
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Abstract
The UNESCO Chair on Eremology,inaugurated in 2008 at Ghent University, Belgium
implemented a 6 year’s (2007-2013) project entitled SUMAMAD (Sustainable Management of
Marginal Drylands) with UNESCO’s Man and the Biosphere (MAB) Programme in direct
collaboration with the United Nations University - Institute for Water, Environment & Health
(UNU-INWEH), and with funding provided by the Flemish Government of Belgium,
The following partners were involved in SUMAMAD, and different types of dryland management
to combat desertification were applied in sites mainly situated in UNESCO-MAB Reserves.
Egypt: The University of Alexandria. Omayed Biosphere Reserve
Project: Solar desalinization for solving water scarcity problems in drylands
China: Chinese Academy of Sciences. Hunshandake Sand area
Project: Chicken Farming in compacted grassland resulting in an increased environmental
sustainability and economic efficiency
Bolivia: UMSA (Universidad Major de San Andres). Southern Bolivian Altiplano
Project: Economic assessment at farm level of the implementation of deficit irrigation for quinoa
production
Jordan: The Royal Society for the Conservation of Nature. Dana Biosphere Reserve
Project: Community-based grazing management in the drylands
India: Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur. Arid western plain zone, Thar Desert
Projects: Arabic gum production. Composting techniques.
Burkina Faso: Man and Biosphere/ Centre National de la Recherche Scientifique et de la
Technologie. Mare aux hippopotames Biosphere Reserve
Project: Adapting the farming systems with agroforestry and organic manure
Pakistan: Pakistan Council of Research in Water Resources. Lal Suhanra Biosphere
Project: Rehabilitation of degraded dryland ranges
Iran: Fars Research Center for Agriculture and Natural Resources. Gareh Bygone Plain
Project: Flood water spreading
Tunisia: Institut des Régions Arides. Zeuss-Koutine Watershed and Bou Hedma Reserve
Project: Water harvesting and groundwater recharge. Reforestation with Acacia trees.
The projects were in part co-coordinated by Prof. Donald Gabriels (Ghent University, Belgium) the
chairman of the UNESCO Chair on Eremology.
The different projects are described and lessons were learned from the successful and from the less
successful results and achievements.
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A.INTRODUCTION
The Flanders Unesco Science Trust Fund (FUST) supports UNESCO programmes of the
International Hydrological Programme (IHP).
For the UNESCO MAB (MAn and Biosphere) programme, the SUMAMAD (SUstainable
MAnagement of MArginal Drylands) (2005-2013/14) project is an example of optimising
networking of existing projects and sharing best practices, introducing new ideas for the
sustainable improvement of livelihood in drylands.
Desertification is land degradation in drylands, including the arid, semi-arid and dry
subhumid areas. Those areas are defined according to the ‘Aridity Index’ (AI) which
illustrates the relation between evapotranspiration and precipitation.
When the ratio AI is between 5 and 65% the area is assumed to be part of the drylands.
Land degradation is the decline of productivity of land due to:
-Soil degradation: erosion by water, erosion by wind, chemical deterioration and
physical deterioration
-Vegetational degradation: reduction of biodiversity
The UNESCO Chair on Eremology was inaugurated in 2008 at Ghent University,
Belgium as a result of the already long cooperation between UNESCO and ICE, the
International Centre for Eremology of Ghent University, Belgium.
The research work of the UNESCO Chair on Eremology is focused on the study of the
processes of desertification and ways to combat it, based on the three Rio 1992 United
Nations Conventions:
(1) Convention on Biodiversity,
(2) Convention on Climate Change, and
(3) Convention on Combating Desertification.
The UNESCO Chair on Eremology puts special emphasis on Combating Desertification,
taking into account the 2006 Tunis Declaration: The UNESCO Research Priorities on
Desertification.
Specific attention is thereby given to sustainable soil and water management.
At the time of the establishment of the UNESCO Chair on Eremology, the UNESCO’s
Division of Ecological and Earth Sciences with its Man and the Biosphere (MAB)
Programme in direct collaboration with the United Nations University - Institute for
Water, Environment & Health (UNU-INWEH) and with the funding, provided by the
Flemish Government of Belgium, implemented a 6 year’s (2007-2013) project entitled
SUMAMAD (Sustainable Management of Marginal Drylands). SUMAMAD aimed at a
better land and water management in arid and semi arid areas. Special attention was given
to improve the livelihood of the populations living in these drylands.
Countries as Bolivia, Burkina Faso, China, Egypt, India, Iran, Jordan, Pakistan, and
Tunisia were involved in the SUMAMAD project. Dryland management was applied in
sites mainly situated in UNESCO-MAB Reserves.
B. PARTNERS
1.BOLIVIA
-Project1: Downscaling climatic data to evaluate impacts of climate change and climate
extremes on quinoa in the Bolivian highlands.
Coordinators: Magali GARCIA, Jorge CUSICANQUI, Edwin YUCRA, and Katherina
ROJAS. magalygc1@yahoo.es
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Partner: UMSA (Universidad Major de San Andres), Southern Bolivian Altiplano
Location: The traditional area of quinoa production (Rio Mulatos) and the expansion area
(Patacamaya) of the quinoa production in the Bolivian Altiplano. The Bolivian Altiplano
(3800 m.a.s.l) is the centre of origin and the main production area of quinoa (Chenopodium
quinoa Willd)
Objectives:
- To apply a simple statistical downscaling method under a Global Climate
Model boundary condition and to calibrate the results in a traditional and
expansion quinoa production area.
- To evaluate the most important agricultural risks in the production area.
- To demonstrate the site-specific impact assessment of climate change on crop
production related to rainfall distribution and temperature rising.
Results:
- The crop cycle is strongly reduced in Patacamaya but not clearly in Rio Mulatos
beccause of its natural low temperatures as a result of air dryness.
- The frost limitation is reduced in the winter with lower impacts in the Rio Mulatos
area.
- The probabilities of the dry years increase in both locations.
Conclusions:
- The extreme temperatures will be normal in the future and the extremes of rainfall
will not change substantially.
- The shorter Tmax Return Period suggests to analyse past episodes to learn about
future adaptation actions.
- The growing probability of dry years in the onset of the rainy season shows the
need for some irrigation in this period.
- Warming can potentially shorten the crop growth period in both locations
- Higher evapotranspiration rates especially at the onset of the rainy season might
hinder adequate crop development because of lower precipitation and higher water
requirements
Lessons learned: Deficit irrigation combined with an adequate fertilization programme
and flexible adaptation actions should be considered, followed by a strong extension
programme for farmers.
-Project 2: Economic assessment at farm level of the implementation of deficit irrigation
for quinoa production in the Southern Bolivian Altiplano
Coordinators: J. CUSICANQUI, M. GARCIA, S. GEERTS, D. RAES and E.
MATHIJS
Partner: UMSA (Universidad Major de San Andres). Southern Bolivian Altiplano
Objectives:
- To carry out an economic assessment of the implementation of deficit irrigation for
quinoa production at the farm level in the Southern Bolivian Altiplano.
Results:
- The reduced metabolic activity caused by low temperatures results in an increase in
the length of the growth period
- The maximum quinoa yield between 2.2 and 2.6 ton/ha was reached with different
amounts of irrigation water
- The economic water productivity among different irrigation schemes was
significant different for all climate scenarios with the exception of a wet year.
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Conclusions
- A maximum profit from quinoa production can be achieved with less irrigation
water than required for a maximum quinoa yield in all types of climate scenarios.
- Each deficit irrigation scheme was more efficient in the use of water than full
irrigation.
Lessons learned:
- Deficit irrigation is a good alternative for quinoa productions
- It is unclear whether the current farming systems have the capacity to introduce
this innovation.
2.BURKINA FASO
Project: Combating desertification through agro-forestry with ecological orchards in
Burkina Faso
Coordinators: J.N. PODA, M. BELEM, and O.DIBLONI. podajnl@yahoo.fr
Partner: Man and Biosphere/ Centre National de la Recherche Scientifique et de la
Technologie. Mare aux hippopotames Biosphere Reserve
Location: Réserve de la Mare aux Hippopotames, a site of sustainable development and
observation of the climate change indicators.
Objectives:
- To improve the living standards of the population.
- To adapt to the climatic hazards causing desertification.
Results:
- The water economy for dry season crops was optimized.
- Desertification and erosion are combated by protecting the slopes with stones
and/or plants.
- The farming systems were adapted with agroforestry, top slope weeding and
organic manure.
- Agricultural innovations were introduced with improved seeds, short cycling
agriculture and crop diversification.
Conclusions:
- The first harvest of cashew nuts is an added income for the farmers.
- Agro-forestry with orchards of fruit trees will reduce the impact of cotton on the
biodiversity.
- Agro-forestry with orchards of fruit trees will reduce the negative effect on the
biodiversity of the use of fertilizers and pesticides.
Lessons learned: Experiences about the conservation and of the sustainable use of
resources were shared among the partners living in drylands.
3.CHINA
Project: Chicken farming in grassland for increasing the environmental sustainability
and efficiency in northern China.
Coordinators: Jiang GAOMING, Liu MERIZHEN, Wang BINGXUE, Su BENYING
and Li YONGGENG Jianggm@126.com
Partner: Chinese Academy of Sciences. Hunshandake Sand area
Location: Bayinhushu village of the Hunshandak sandland in the grassland region of
northern China
Objectives: To test whether chicken farming in grassland can mitigate land degradation
and can yield more profit than traditional sheep raising
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Results:
- The above ground biomass in the chicken grazed plots was 3 times higher than in
the sheep grazed plots.
- Chickens could be sold with fully development before the harsh cold season
arrived.
Conclusions: The chicken farming is an innovative alternative strategy for increasing the
environmental sustainability or economic income rather than being a challenge to the
traditional nomadic pastoral system.
Lessons learned: Local farmers quickly adapted the simple and efficient method and
further improved some skills of the technology such as constructing chicken houses using
local plant material.
4.EGYPT
Project: Solar systems for water desalinisation for solving water scarcity problems in
drylands in Egypt
Coordinator: Boshra B. SALEM boshra.salem@dr.com
Partner: The University of Alexandria. Omayed Biosphere Reserve
Location: The Awlad Gebril village, a water-devoid village in the Omayed Biosphere
Reserve
Objective: To demonstrate an environmental friendly solar system which distils salt water
by using solar power.
Results:
- Solar system version 1: 4 cells (10 m²) can distil 80 litres/day from 160 liter per day
of raw water
- Solar system version 2: produces 20-22 litres/day in the winter and 32-34 litres/day
in the summer.
Conclusions:
- Solar systems for water desalinisation proved to be a practical solution in rural
areas, if mounted on rooftops.
Lessons learned:
- The infrastructure costs are not included in the calculation of the producers.
- Version 2 of the solar system needs more maintenance of its moving parts and
needs a continuous water flow.
5.INDIA
Project: Bridging the gulf between knowledge and action
Coordinators: J.C. TEWARI, J.P. SINGH and M.M. ROY mmroyster@gmail.com
Partner: Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur. Arid western plain zone, Thar
Desert
Location: Arid Western Rajasthan
Objectives:
- To involve the local stakeholders in planning the development of marginal
drylands.
- To identify suitable alternative income generation strategies, their implementation
through community participations and to monitor the difficulties faced.
- To document the positive and negative outcomes and outputs of implemented R&D
activities.
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Results:
- Farmers obtained on the average a production of 200 g Gum Arabic /tree in the
target village Bujawar.
- Compost pits provide compost to the faremrs of the village Bujawar and Rohilla
Kalan.
Conclusions:
- The Gum Arabic production from Acacia senegal trees provided direct benefit to
farmers.
- Composting techniques using farm waste also generated income.
Lessons learned:
The production systems are developed with absolute participation of the communities.
6.IRAN
Project: Desertification control through aquifer management in Iran
Coordinators: M. PAKPARVAR, H. MESBAH, G.R. CHABOKROW, M.
MOHAMADNIA and M.H. RAVANBAKHSH ravanbakhsh@farsagres.ir
Partner: Fars Research Center for Agriculture and Natural Resources. Gareh Bygone
Plain
Location: Gareh Bygone Plain
Objectives:
- To quantify the role of flood water spreading on the net recharge and on the water
balance components.
- To study the forest and range plant changes because of flood water spreading.
- To make an economic evaluation of alternative activities to generate income for
small farmers especially in drought conditions.
Results:
- More than 67% of the flood water has infiltrated to the aquifer layer.
- 57 plant species were detected among which there were 14 new ones; only 2
species disappeared.
Conclusion:
- The efficiency of the Flood Water Spreading concept has been proven.
Lessons learned:
A long-term and continuous control system should reduce the destructive impacts of
ground water degradation
7.JORDAN
Project: Development of a community-based grazing management plan at Al-Barrah
area, Jordan
Coordinators: Maen AL-SMADI and Mahfouz ABO ZANAI, reserves@rscn.org.jo
Partner: The Royal Society for the Conservation of Nature. Dana Biosphere Reserve.
Location: Dana Biosphere Reserve along the Great Rift Valley.
Objectives:
- To prepare and implement a comprehensive baseline livestock and rangeland use
survey.
- To characterize pastoral communities using the resources of the Al-Barrah area.
- To develop scenarios for grazing management.
Results:
- An agreement was achieved on the spatial and temporal mobility of flocks inside
Al-Barrah.
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- A grazing regulation committee has been established.
- A grazing plan has been developed.
Conclusions:
The local population has received all the information to preserve and to improve the
environment and the resources.
Lessons learned:
The grazing management plan can only be achieved if the local communities are involved
in all stages of the processes.
8.PAKISTAN
Project: Management practices for the rehabilitation of degraded dryland ranges, Lal
Sohanra Biosphere Reserve, Pakistan
Coordinators: Muhammad AKRAM and Zamir Ahmed SOOMRO engrsaz@gmail.com
Partner: Pakistan Council of Research in Water Resources. Lal Sohanra Biosphere
Location: The Hyderwall site in the vicinity of the Lal Sohanra Biosphere
Objectives:
- Rehabilitation of degraded rangelands by adapting a controlled grazing system.
- To introduce low delta crops in the desert.
- To introduce free-range chicken farming.
Results:
- The carrying capacity of the selected rangeland has been increased by 700% by
reseeding and by irrigation applications.
- Sprinkler irrigation has increased the yield of fodder crops.
- Grassland degradation has been stopped by replacing the cattle and goat raising by
chicken farming.
Conclusions:
- The natural grazing lands have been protected from uncontrolled grazing by
livestock.
- Sprinkler irrigation during the dry periods has increased the vegetation cover.
- A rotational grazing system is producing more biomass.
Lessons learned:
- Local people should be encouraged to replace livestock with poultry raising.
9.TUNISIA
-Project1: Assessment of recharge wells performances in the Zeuss-Koutine region
(South-East Tunisia)
Coordinators: M. OUESSAR, H. VAHYAOUI, S. HARABI and A. ZERRIM
ouessar.mohamed@ira.rnrt.tn
Partner: Institut des Régions Arides, Médenine; Zeuss-Koutine Watershed
Location: The Zuess-Koutine aquifer in the watershed of Wadi Oum Zessar (SouthEastern Tunisia) ensures water for the main cities of Médenine, Tataouine and Djerba.
Objective:
- To assess the present performance of the already installed recharge wells.
Results:
- Only 20% of the wells are functioning properly.
Conclusions:
- The depth to reach the ground water is underestimated.
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-

Inappropriate drilling machinery encountered difficulties when drilling through the
very hard layers.
- Unexpected geological settings are encountered because of the absence of
geophysical surveys.
- Clogging of the filters.
Lessons learned:
In order to select the most suitable sites for the installation of the wells a detailed study of
the area is needed. The capability of the drilling company should be identified.
-Project 2: Spatial grandient in soil hydraulic properties as indluenced by Acacia trees in
an arid zone of Tunisia.
Coordinators: Maarten DE BOEVER, Donald GABRIELS, Mohamed OUESSAR and
Wim CORNELIS
Maarten.DeBoever@UGent.be
Partner: Institut des Régions Arides. Médenine; Bou Hedma Reserve
Location: Bou Hedma National Park, Central Tunisia
Objectives:
- To evaluate the ecohydrological interactions between scattered trees and hydrologic
flows.
- To evaluate the facilitative role of scattered trees for the recruitment of other plants.
- To identify the soil-water relationships of a nursed ecosystems influenced by
Acacia trees.
Results:
- A decrease in both saturated and unsaturated hydraulic conductivities along the
gradient (from 25% to 175% of canopy radius).
- Higher water contents were found at an interspace of 10 meters from the canopy
with no influence of the canopy.
- A decrease in saturated water content and air capacity was found along the
gradient.
Conclusion:
- The positive influence of the canopy on the soil structure decreases with increasing
distance from the stem.
Lessons learned: Hydrological models built on the assumption that the canopies and
interspaces are hydrological uniform may need to be refined with incorporating the
gradual changes in hydraulic properties.
C. GENERAL CONCLUSION
The Flanders UNESCO Science Trust Fund (FUST) has been very successful in
most of the projects. The FUST proposals have been prepared on the basis of the
local/regional needs under the guidance of UNESCO and in close cooperation with experts
from the member states (partners) in collaboration with experts from Flanders and
evaluated by international experts.
Within the UNESCO-MAB (Man and Biosphere) programme the SUMAMAD
project is an example of how a network of existing projects can be optimized. The latter
has been achieved by sharing ‘best pratices’ and by introducing new ideas for the
sustainable improvement of the livelihood in drylands.
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FUTURE AGRICULTURE AND SMART FARMING
Claus Aage Grøn SØRENSEN1
1 Aarus University, Denmark
Corresponding author: claus.soerensen@eng.au.dk

Abstract
The globalization of markets increase the competitiveness whereas the consumers’ needs for
healthy, safe and locally produced products highlighting the need for high quality production. In
the next 20 years, world food production must increase by 50%, while 80% of that increase must
come from intensification (FAO). The European agriculture economy is a sector under pressure
since new emerging economies, (China, Brazil), are seeing export growth. Over the last decade,
Europe's share of the global food market has declined from 24% to 20%. Since Europe is
increasingly unable to compete on cost alone, effective and rapid innovation will be needed to
reverse this decline. Agricultural production systems, and the policies and institutions that underpin
global food security, are increasingly inadequate. The world’s food systems are experiencing
unprecedented pressures over the next 40 years which, if the current trajectory is maintained, will
seriously compromise our long term global capacity to produce both food and the economic
benefits needed for food security. Modern IT and data analysis tools are powerful and must help
meet the challenge of feeding a growing population in more resource-efficient and sustainable
ways. Smart farming presents a viable solution to such problems. By increasing both the quantity
and the quality of agricultural products, smart farming is able to improve the intelligence of farms,
the income of the farmers and at the same time save natural resources and protect the environment.
Smart farming is the application of data gathering, data processing, data analysis and automation
technologies as an integrated part of the overall value chain, that allow operation and management
improvement of a farm with respect to standard operations (near real time) and re-use of these data
in improved chain transparency and chain optimization. Smart farming aims to optimise the yield
per unit of land, to achieve high quality, quantity and cost-benefit. Smart Farming will make use of
a range of technologies including GPS technology, sensors, robots, automation/controls, climate
forecasting and big data.
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANARAK ASMA
YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN ARAZİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
Orhan DENGİZ1
1

Coşkun GÜLSER1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Samsun, Türkiye
Sorumlu yazar: odengiz@omu.edu.tr

Özet
Arazi değerlendirmesinde; bilimsel bir metodoloji kullanarak, arazinin sürdürülebilirliğinin
sağlanması amacıyla o alan için seçilen spesifik kullanım türünün uygunluğuna göre, arazinin
potansiyel ve sınırlamaları göz önünde bulundurularak kullanılması esastır. Bu çalışmada, Gediz
havzası içerisinde yer alan yaklaşık 16.6 km2 alan kaplayan Ilıcak ve Kum Çayı iki bitişik mikro
havzada dağılım gösteren arazi kaynaklarının asma tarımına olan uygunluk durumlarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Arazi çalışmaları yanında, uydu verileri, sayısal arazi yükselti modeli
ve sayısal jeoloji haritaları gibi toprak ve arazi kullanımı ile ilişkili veriler uzaktan algılama ve
coğrafi bilgi sistemleri ile analiz edilmiştir. Çalışma alanı 700m x 700m grid aralıklarına bölünerek
0-30 cm derinlikten toplam 319 adet toprak örnekleri alınmıştır. Alına örneklerde bazı fiziksel ve
kimyasal analizler yapılarak, toprakların asma tarımı için uygunluk aralık değerleri belirlenmiştir.
Toprakların bünyeleri kum, tınlı kum ve kumlu tınlı arasında değişmekte olup hafif alkali ve hafif
asit reaksiyonludur. Çalışma alanın genel arazi kullanımı ve arazi örtüsü; sulu tarım (pamuk, mısır,
domates, patates, karpuz vb.), kuru tarım (zeytin, buğday, arpa, tütün vb.), mera, maki, fundalık,
orman ve yerleşim alanlarından oluşmaktadır. Araştırma sonucuna göre, toplam Havza alanının
yaklaşık %6.5 asma yetiştiriciliğine çok uygun ve uygun (S1 ve S2) iken, alanın %63’ü ise asma
yetiştiriciliğine uygun değildir. Ayrıca, alanın 5047 ha ise asma yetiştiriciliği için sınırlı uygun
olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arazi Uygunluk Sınıflaması, Coğrafi Bilgi Sistemi, Asma Yetiştiriciliği

LAND SUITABILITY EVALUATION FOR VINE GROWING BY
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
Abstract
Land evaluation, using a scientific method, is essential to recognize the potential and limitation of a
given land for specific use in terms of its suitability, and certifies its sustainable use. The main
objective of this study was to determine land resources and to evaluate land suitability for vine
cultivation in Ilıcak and Kum Çayı two adjacent micro catchments’ land that cover about 16.6 km2
located in Gediz Basin. In addition to field studies, digital soil and land use related (satellite data,
DEM and digital geology maps) data were used and analyzed with remote sensing and geographic
information systems techniques. The study site was divided into 700m x 700m grid squares. The
total of 319 grid points was obtained and 319 soil samples were collected from surface soil (0-30
cm) depths of each grid centre. Soil textures of the study area vary from sand to sandy lam and
loamy sand and their soil reaction changes between slightly alkaline and acid. Some physical and
chemical soil analyses were carried out to determine their suitability ranges for vine calculation.
General land cover and land uses of the pilot catchment area are irrigated agriculture (cotton, grape,
maize, tomato, potato, water melon etc), rainfed agriculture (olive, tobacco, wheat, barley etc.),
makii, shrub land, forest, settlement and bare and dune lands. According to results, it was
determined that about 6.5% of the total study area has highly (S1) and moderately (S2) suitable for
vine cultivation whereas, 63% of it has not suitable for vine cultivation. In addition, 5047 ha land in
the study area has marginally suitable coded as S3 for vine cultivation.
Key Words: Land Suitability Classification, Geography Information System, Vine Cultivation
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1. GİRİŞ
Sürdürülebilir toprak verimliliği, uygun yönetim sistemleri altında toprakların
niteliklerini bozmadan bitki üretme kapasitesidir (Pierce ve ark., 1983; Mueller ve ark.,
2010). Gerek bu kapasiteyi gerekse de toprakların ekosistem fonsiyonlarını ve sunmuş
oldukları servisleri bozmadan optimum seviyeye kullanılmaları, toprakların yakından
tanınması ve bu tanımlamaya uygun işletilmesi ile mümkündür. (FAO, 1976; Şenol, 1983).
Bu verileri sağlayacak en önemli kaynaklar ise toprak haritaları, raporları veya veri
tabanlarıdır. Bu nedenle arazi kullanımına ilişkin kararların, detaylı doğal kaynak
verilerine dayalı olarak arazi değerlendirme ve arazi kullanım planlaması çalışmaları
sonuçlarına göre alınması ve uygulanması günümüzde zorunlu hale gelmiştir. FAO (1976)
arazi değerlendirilmesi ve arazi uygunluk sınıflamasını; arazi kullanım planlama
çalışmalarında önemli aşamalarını içermekte olup, tanımlanmış mevcut ve alternatif
kullanımlara göre arazinin uygunluğunu tahmin etme işlemi olarak tanımlamıştır.
Ülkemiz bağ alanlarının %33’üne sahip olan Ege bölgesi, üretimin %43.3’ünü
karşılayarak birinci sıradaki yer almaktadır. Çekirdeksiz kurutmalık üzüm üretiminin
yalnızca bu bölgede yapılması, yine çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında ülkemizin dünya
sıralamasında birinci olması da dikkate alındığında bağcılığın ülkemiz ve bölgemiz için
vazgeçilmez olduğu görülmektedir (Çelik ve ark., 2000). Asma birçok kültür bitkisinin
yetişemediği topraklarda yetişebilen bir bitkidir. Ancak çok ağır, süzek olmayan, tuzlu ve
toksik madde ihtiva eden topraklarda, bağcılık yapılması uygun değildir. Asma kökleri
havalanmadığından kökler ölür, asmanın verimi düşer. Çok nemli ve ağır topraklar fazla su
tutar, geç ısınır ve geç tava gelir. Bu tip topraklarda bağda uyanma geç olur. Vejetasyon
süresi kısalacağından üzümler olgunlaşamaz. Kumlu topraklar hafif topraklar olup su
tutma kapasitesi düşüktür. Kum miktarı arttıkça sulama isteği artacağından bu tip
topraklarda bağcılık ancak sulama ile yapılabilir. Kumlu topraklar organik madde
bakımından fakir topraklardır. Bu topraklar çabuk ısındıkları için vejetasyon erken başlar
ve olgunlaşmada erkencilik sağlar. Tınlı topraklar bağcılık için uygun topraklardır. Kolay
tava gelir, çabuk ısınırlar. Derin ve su tutma kapasitesi yüksek, organik madde bakımından
zengin topraklardır. Bu tip topraklarda kaliteli sofralık ve şaraplık üzüm çeşitleri de
yetiştirilebilir. Toprağın küçük taşlı olması toprağın çabuk ısınmasını sağlar. Bu topraklar
da kaliteli üzüm yetiştiriciliği için uygun topraklardır (Gücüyen, 2007). Uygun niteliklere
sahip topraklarda ürün verim ve kalitesi doğal olarak daha yüksek olmaktadır. Bağcılık için
en uygun topraklar; tınlı veya kumlu-tınlı, biraz çakıllı ve orta düzeyde kalkerli, derin
süzek, bünyesinde zararlı tuz ve toksik madde birikimi olmayan, hastalık ve zararlıdan ari,
iyi havalanabilen ve ıslanabilen topraklardır (Winkler ve ark., 1974).
Bu çalışmanın amacı Gediz havzası içerisinde yer alan yaklaşık 16.6 km2 alan
kaplayan Ilıcak ve Kum Çayı iki bitişik mikro havzada dağılım gösteren arazi
kaynaklarının bağ tarımına olan uygunluk durumlarını CBS ve jeoistatistik programlar
sayesinde parametrik yöntem kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Çalışma Alanı Genel Özellikleri
Bu çalışma, Gediz Havzasında bulunan bitişik iki mikro havzada (Ilıcak ve Kum
Çayı) yürütülmüştür (Şekil 1).
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Şekil
1.
Türkiye’de
bulunan
Gediz
Çayı bitişik mikro havzaların konum haritası

Havzasında

Ilıcak

ve

Kum

Gediz Havzasındaki iki bitişik mikro havzadan (Ilıcak ve Kum Çayı) ibaret olan
çalışma alanı, yaklaşık 16647 hektar alan kaplamakta olup, deniz seviyesinden yüksekliği
70 m ile 760 m arasında değişmektedir (Şekil 2). Çalışma alanında ise düz ve hafif eğim
gösteren alüvyal depozitlerle geniş bir alanı kaplayan verimli ova çalışma alanın batı
taraflarından bulunurken, havzanın doğu ve kuzey-doğu kısmı dağlık ve tepelik arazilerle
kaplıdır.

Şekil 2. Çalışma alanının kabartı ve yükselti haritası
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Gediz Nehri ve Kumçayı gibi kolları boyundaki geniş bir alana yayılmış kumsallar,
alüvyonlardan oluşmuştur. Havzada Menderes masifine bağlı granitlerle yer yer
pegmatitler ve Akhisar’ın kuzey doğusunda geniş alanları kaplayan diorit, gabro ve
peridotitler bulunmaktadır. Havzada genellikle tipik Akdeniz iklimi görülmekte olup,
Havzanın yıllık yağış ortalaması 603 mm ve sıcaklık ortalaması ise yıllık ortalama sıcaklık
değerleri 13.5 °C- 16.6 °C arasında değişmektedir.
Çalışma alanı içerisinde dağılım gösteren Arazi kullanımı/Arazi örtüsü (AK/AÖ)
türlerinin alansal ve oransal dağılımları Çizelge 1 ve Şekil 3’ de verilmiştir. Toplam
çalışma alanı içerisinde en fazla dağılıma sahip AK/AÖ türü yaklaşık %31 ile sulanan
tarım alanları oluşturmakta zeytin yetiştiriciliği ise alanın %5.1’ni oluşturmaktadır.
Çizelge 1. Çalışma alanı içerisinde dağılım gösteren AK/AÖ türlerinin alansal ve
oransal dağılımları
Arazi kullanımı /Arazi örtüsü (AK/AÖ) türü
Alan (ha)
Oran (%)
Kesikli kırsal
1854.9
1.1
Havaalanları
3564.0
2.1
Mineral çıkarım sahaları
939.6
0.6
İnşaat sahaları
615.6
0.4
Sulanmayan ekilebilir alan
356.4
0.2
Sulanan alan
51281.1
30.8
Üzüm bağları
7711.2
4.6
Zeytinlikler
8415.9
5.1
Meralar
1061.1
0.6
Sulanmayan karışık tarım
14588.1
8.8
Meyveyle karışık sulu
8189.1
4.9
Doğal bitki örtüsü ile birlikte bulunan tarım alanları
4608.9
2.8
Geniş yapraklı ormanlar
591.3
0.4
İğne yapraklı ormanlar
24615.9
14.8
Karışık ormanlar
4544.1
2.7
Doğal çayırlıklar
8618.4
5.2
Sklerofil bitki örtüsü
4746.6
2.9
Bitki değişim alanları
16767.0
10.1
Sahiller, kumsallar ve kumluklar
2673.0
1.6
Seyrek bitki alanları
704.7
0.4
166446.9
100.0
Toplam
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Şekil 3. CORINE-2012 sınıflamasına göre çalışma alanın arazi kullanım haritası
2.2. Yöntem
2.2.1. Örnekleme Planı ve Toprak Örneklerinin Alınması
Alan 700m x 700m şeklinde oluşturulan grid sisteminden yüzeyden (0-30 cm) 319
adet toprak örneklemesi yapılmıştır. Toprak örneklemesine ait desen Şekil 4’ te verilmiştir.
Toprak örnekleri aynı zamanda farklı topoğrafik konumları ve arazi kullanımları/arazi
örtüsü tiplerini göz önüne alınmıştır.

Şekil 4. Çalışma alanındaki toprak örneklerinin yerlerinin haritaları
39

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

2.2.2. Uygunluk Sınıflamasında Parametrik Yaklaşım
Çalışma alanı asma yetiştirilen toprakların yetiştiricilik açısından kalite
değerlendirilmesi için uygunluk indeksinin hesaplanmasında aşağıdaki geometrik ortalama
eşitliği kullanılmıştır;

S  n a1.a2 .a3 ... an
Burada;
S: Asma yetiştiriciliği için toprağın uygunluk indeksi,
a1…an: Toprak parametrelerinin dahil olduğu 0 - 1.0 aralığındaki katsayılar
Zeytin yetiştiriciliği bakımından toprak kalitesinin sınıflandırılmasında kullanılan
değer aralıkları Çizelge 2’ de verilmiştir.
Çizelge 2. Uygunluk sınıflarına ait aralık değerleri
Sınıf
Tanım
S1
Çok uygun
S2
Uygun
S3
Sınırlı derecede uygun
N
Uygun değil

Değer
1.00 – 0.75
0.75 – 0.60
0.60 – 0.50
< 0.50

Asmanın iyi bir gelişim gösterip, optimum düzeyde ürün verebilmesi için gerekli
toprak fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 3’te belirtildiği gibi özetlenmiştir.
Çizelge 3. Asma yetiştiriciliği için toprak özelliklerinin uygunluk sınıflaması
Uygunluk sınıfı İdeal
İyi
Orta
Kötü
Ağırlık Oranları
Kriterler
1.0
0.8
0.5
0.2
Tekstür sınıfı
L, SiCL, CL SiL, SCL,
SL, SiC, SC
C, Si, S, LS
pH (1:1)
6.7-7.3
6.1-6.6 ve 7.4-7.7 5.5-6.6 ve 7.7-8.0
<5.5 ve >8.0
EC dS/m
<1.5
1.5-2.5
2.5-4.0
>4.0
OM, %
3.5
2.5-3.5
2.5-1.5
<1.5
P, ppm
80-50
50-30
30-20
<20
Değ. Ca,
>65
65-55
55-40
<45
Değ. Mg,
>30
30-20
20-10
<10
Değ. K,
>8
8-5
5-3
<3
CaCO3, %
<2
2-4
4-8
>8
Zn, ppm
5.1-8.0
3.0-5.0
1.1-2.9
<1.0
Mn, ppm
70-50
50-30
30-15
<15
Cu, ppm
1.5-3.0
0.81-1.5
0.31-0.80
<0.3
Fe, ppm
35-25
25-12
12-3
<3
2.2.3. Enterpolasyon Analizi
Toprak parametrelerinin değerinin alansal dağılımının belirlenmesinde en çok
kullanılan enterpolasyon yöntemlerinden IDW, RBF (Spline) deterministik yöntemler ile
stokastik yöntemlerden de (temelde Kriging olarak da bilinmektedir) doğal (ordinary),
evrensel (universal), basit (simple) kriging yöntemleri kullanılmıştır. Yöntemlerin
karşılaştırılmalarında ölçülen değerler ve tahmin edilen değerler arasındaki ilişkiyi
sorgulayabilmek, ölçülen değerlere en yakın sonucu veren başka bir ifade ile yöntemler
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arasından en uygun olanının seçebilmek için literatürde farklı karşılaştırma yöntemlerinin
dikkate alındığı görülmektedir. Genel anlamda en yaygın kullanılan yöntemler; karesel
ortalama hata (RMSE), ortalama mutlak hata (MAE), yöntemlerdir. Bu çalışma için RMSE
seçilmiş ve jeoistatistiksel çözümde kullanılan 8 yöntem karşılaştırılmıştır. En düşük
RMSE değerini veren yöntem, en uygun yöntem olarak değerlendirilmiştir. RMSE’nin
hesaplanmasında şu formül kullanılmıştır.
Eşitlikte;

RMSE 

 ( zi *  zi ) 2
n

Z i : tahmin edilen değer, Z i ölçülen değer ve n örnek sayısını ifade etmektedir.
*

Asma yetiştirilen alanlara ait elde edilen toprak analiz sonuçlarına ait tanımlayıcı
istatistikler SPSS 12.0 paket programında yapılmış, uygunluk sınıfların konumsal dağılım
alanlarının belirlenmesinde ise ArcGIS 10.2.2 programları kullanılmıştır.
2.2.4. Toprak Analizleri
Bünye: Hidrometre yöntemi kullanılarak (Bouyoucous, 1951).
Hacim ağırlığı: 2 mm’lik elekten elenmiş toprak örneklerinin silindir içerisine
istiflenmesiyle belirlenmiştir (Demiralay 1993).
Kireç: Serbest karbonatların tayininde Scheibler kalsimetresi kullanılarak belirlenmiştir
(Soil Survey Staff, 1993).
Toprak reaksiyonu (pH): Saturasyon çamurunda cam elektrotlu pH metre kullanarak
belirlenmiştir (Soil Survey Laboratory, 1992).
Elektriksel iletkenlik (EC): Saturasyon çamurunda kondaktivimetre aleti kullanılarak
belirlenmiştir (Soil Survey Laboratory, 1992).
Organik madde: Walkley-Black yönteminin Jackson tarafından modifiye edilmiş şekli ile
yapılmıştır (Jackson, 1967).
Yarayışlı Ca ve Mg: 1 N amonyum asetat (NH4OAc) ile ekstrakte edilen Ca, Mg analiz
edilmesi ve EDTA titrasyonu ile belirlenmiştir (Lanyon ve Heald, 1982).
Yarayışlı Potasyum: 1 N amonyum asetat (NH4OAc) ile ekstrakte edilen potasyumun
analiz edilmesi ile belirlenmiştir (Soil Survey Staff 1992)
Yarayışlı Fosfor: Olsen metodu kullanılarak belirlenmiştir (Olsen 1954).
Mikro besin elementler (Fe, Mn, Cu, Zn): DTPA ile ekstraksiyon yöntemine göre
belirlenmiştir (Kacar, 1994).
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışma alanlarından alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal analiz
sonuçlarına ait tanımlayıcı istatistikler Çizelge 4’de verilmiştir. Çalışma alanı yüzey
topraklarının kum, kil ve silt içerikleri sırasıyla %39.41-98.67, %0.83-29.25 ve %0.4836.85 arasında değişmektedir. Çoğunlukla bünyeleri kaba olup kumlu tın ile tınlı kum
sınıfları arasında değişmektedir. Toprakların hacim ağırlıkları ortalama 1.41 g/cm3
olmasına karşın özellikle kaba bünyelerin hâkim olduğu alanlarda bu değer 1.65 g/cm3’
lere çıkabilmektedir. Topraklarının pH’ları 6.55 ile 7.33 arasında değişiklik göstermektedir
(Çizelge 4). İncelenen toprak örneklerinin analiz sonuçlarının Ülgen ve Yurtsever (1995)
tarafından bildirilen sınır değerlerine göre sınıflandırıldığında; bölge toprakları pH’larının
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hafif asit ile hafif alkalin arasında değiştiği belirlenmiştir. Toprakların organik madde
değerleri ortalama %2 civarlarında belirlenmiştir. Bu oran orman ve mera alanlarında en
yüksek %5.53 değerlerine ulaşırken, özellikle tarım alanlarında bu oran %1’in altına
inmektedir. Çalışma alanı toprakların kireç içerikleri oldukça değişkenlik göstermekte olup
%0.59 ile %76.94 arasında değişmektedir. Bu değişim özellikle toprakların ana materyal
özelliğinden kaynaklanmakta olup aluviyal, kumlu depozitler üzerinde oluşmuş taban
arazilerde kireç oranı oldukça düşük iken, marn ve kireç taşından oluşmuş yamaç araziler
üzerinde yer alan topraklarda oldukça yüksek değerlere ulaşabilmektedir. Bu özellik
kalsiyum konsantrasyonu dağılımı üzerinde de benzer etki ediği görülmektedir. Kireç
dağılımında olduğu gibi toprakların fosfor içerikleri de oldukça değişkenlik göstermekte
olup 1.23 mg/kg ile 377.25 mg/kg arasında değişmektedir. Bu oran bazı mera ve kumul
arazilerde oldukça düşük değerler belirlenirken, tarım alanlarında daha yüksek değerlerde
olduğu bu durumunda gübrelemelerden kaynakladığı söylenebilir. Toprakların kumul ana
materyaller üzerinde dağılım gösterdiği yerlerde mikro besin elementlerinde oldukça fakir
ve yetersiz oldukları, diğer alanlarda ise eksiklik görülmediği belirlenmiştir.
Çizelge 4. Çalışma alanı topraklarının temel verimlilik parametrelerine ait bazı
tanımlayıcı istatistikleri (n= 319)
En düşük En yüksek Ortalama Std. sapma Varyans Çarpıklık Basıklık
Kil, %
0.83
29.25
6.16
4.10
16.83
2.31
6.97
Silt, %
0.48
36.85
8.46
6.32
39.99
1.81
3.78
Kum, %
39.41
98.67
85.38
9.68
93.79
-1.95
4.50
3
HA, g/cm
1.10
1.65
1.41
0.11
0.01
-0.42
-0.33
pH (1:1)
6.55
8.28
7.33
0.26
0.07
0.65
1.37
EC, dS/m
0.22
1.83
0.66
0.25
0.06
1.063
2.13
OM, %
0.13
5.53
2.12
1.19
1.41
0.93
0.49
CaCO3, %
0.59
76.94
10.53
10.62 112.75
2.05
5.45
P, mg/kg
1.23
377.25
27.42
28.94 837.84
8.40
90.65
Ca, cmol/kg
9.55
117.98
49.27
15.69 246.20
0.43
1.19
Mg,
1.00
81.73
25.85
12.58 158.20
0.34
1.35
cmol/kg
K, cmol/kg
0.12
7.38
1.22
0.87
0.76
2.05
8.51
Fe, mg/kg
0.66
40.91
5.73
5.16
26.64
2.61
9.49
Cu, mg/kg
0.03
12.21
1.12
0.93
0.86
6.39
65.81
Zn, mg/kg
0.00
14.85
0.62
1.58
2.48
6.59
52.87
Mn, mg/kg
1.48
203.00
31.55
36.36 1321.81
2.17
4.83
Asma
0.41
0.85
0.65
0.07
0.01
0.31
-0.07
uygunluk
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3.1. Arazi Uygunluk Sınıflaması Dağılımı
Asma yetiştiriciliği için toprağın uygunluk sınıflama dağılımı kapsamında 8 farklı
enterpolasyon yöntemi kullanılmıştır. Hangi dağılımın en doğru olduğunun belirlenmesi
amacıyla her bir yöntem için çapraz doğrulama yapılmış ve her bir yöntemin RMSE değeri
belirlenmiştir. Yöntemlere ait RMSE değerleri Çizelge 5’ de verilmiştir. Çizelgede
görüleceği üzere en küçük RMSE değerini veren yöntemin IDW-2 yöntemi olduğu
belirlenmiştir.
Çizelge 5. Enterpolasyon yöntemlerine göre çapraz doğrulama sonuçları
Enterpolasyon yöntemleri
Pover/Semivariogram
RMSE
1
0.084
IDW
2
0.083
3
0.086
CRS
0.087
RBF
TPS
0.103
Ordinary Kriging
Exponential
0.084
Universal Kriging
Exponential
0.085
Simple Kriging
Exponential
0.084
IDW-2 enterpolasyon yöntemi kullanılarak asma tarımı uygunluk sınıfları dağılım
oranları Çizelge 6 ve dağılım haritası Şekil 5’de verilmiştir. Toplam alanın %63’lük gibi
büyük bir kısmını üzüm yetiştiriciliği için uygun olamayan sınıfı oluştururken, toplam
alanın yaklaşık %35’lik kısmı üzüm yetiştiriciliği yönünden uygun ve sınırlı uygun alanlar
oluşturmaktadır. Çalışma alanı içerisinde %1.47’lik çok az alan ise üzüm yetiştiriciliği için
çok uygun alanları oluşturmaktadır. Üzüm yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı alanlar taban
ve etek araziler olup, bu araziler üzerinde yetiştiriciliği kısıtlayan en önemli toprak
sorunları organik maddece çok fakir, kaba bünyeli olmalarından dolayı su tutma
kapasitelerinin çok düşük olması ve besin elementi yetersizliğidir. Besin elementleri
içerisinde de özellikle mikto besin elementleri de önemli yetersizliklerin olduğu
belirlenmiştir.
Çizelge 6. Çalışma alanının asma tarımı için uygunluk dağılımı
Tanımlama

Sınıf

Çok uygun
Uygun
Sınırlı uygun
Uygun değil
Toplam

S1
S2
S3
N

Alan
ha
245.00
833.00
5047.00
10522.00
166446.90
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%
1.47
5.00
30.32
63.21
100.00
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Şekil 5. Asma tarımı uygunluk sınıfları dağılım haritası
4. SONUÇ
Çalışma alanının taban arazileri gerek topografik özellikleri gerekse de iklim
özellikleri üzüm yetiştiriciliğine çok uygun olmasına karşılık, toprak özellikleri ve yapısı
bakımından kumul ana materyal üzerinde çok zayıf gelişim göstermiş olan genç
topraklardır. Bu toprakların yüksek kum içerikli bünyelere sahip olması üzüm yetiştiriciliği
açısından ve asma gelişimini kısıtlayan toprakların en başında su tutma kapasitelerinin
oldukça düşük olmasına ve yetersiz besin elementinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda
da yörede de yaygın bir şekilde kullanılan damlama sulama sistemleri ile aşılmaya
çalışılmakla birlikte gerek yapraktan gerekse de sulama suları ile olan fertigasyon sulama
sistemleri kullanılarak besin elementi takviyesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Toprakların
yapısal durumlarının iyileştirilmesi için dönüme yaklaşık 3 yılda bir 2-3 ton ahır gübresinin
uygulanması yerinde olur.
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TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ (SKH)
ÇERÇEVESİNDE ARAZİ TAHRİBATININ DENGELENMESİ (ATD)
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
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Özet
İklim, toprak, topoğrafya ve jeomorfoloji, arazi örtüsü ve kullanımı, su, sosyo-ekonomi ve yönetim
gibi sebeplerden ötürü tarım, mera ve orman arazileri tahribata uğramakta, neticede arazi varlığında
önemli azalışlar yaşanmaktadır. Bu arazi kaynaklarının miktarının ve kalitesinin belirli bir
zamansal ve mekânsal ölçekte değişmeden kalması ya da artmasını sağlamak için “Arazi
Tahribatının Dengelenmesi (ATD)” kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SKH) 15 numaralı “Karada Yaşam” hedefinin 15.3
numaralı alt hedefi olan ATD’ye ulaşmada, bilhassa arazi tahribatını yoğun olarak yaşayan
ülkelerin hedeflerini belirlemesi önemli bir adımdır. Öyle ki, ATD’nin arazi örtüsü, arazi
üretkenliği ve toprak organik karbonu göstergeleriyle her bir ülke için mevcut durumun ortaya
konulması ve kaydedilen ilerlemenin tespit edilmesi sağlanacaktır. UNCCD’ye taraf olan ülkeler,
bu yaklaşımı esas alarak 2030 yılına kadar gönüllü bir dizi hedefler belirlemiş ve sürece dâhil
olmuşlardır. Küresel olarak kabul edilen bu hedefe ulaşma hususunda Türkiye ise ilk defa UNCCD
COP 12 başkanlık döneminde Ankara Girişimi (2016-2019)’ni başlatmıştır. Yine, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye Arazi Tahribatının Dengelenmesi Ulusal
Raporu (2016-2030)”nda ATD’ye yönelik birtakım koruyucu ve dengeleyici ülkesel hedeflere yer
verilmiştir. Bu hedefler arasında, 2030 yılına kadar Türkiye’nin toplam alanı içerisinde orman
alanının payının %28.5’ten %30’a çıkarılacağı; insan kaynaklı orman yangını sayısının %88’den
%85’e düşürüleceği, arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanacağı, 6.3 milyon hektar sulanan
arazi miktarının 8.5 milyon hektara çıkarılacağı yer almaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda, söz
konusu çalışmayla konuya ilişkin uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere kalkınma planları,
sektörel politika, strateji ve diğer politika belgeleri ile Türkiye’nin ATD hedefine ulaşma yolunda
yürüttüğü çalışmalar incelenmiş ve politika önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), Karada Yaşam, Ankara Girişimi,
Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD)

POLICIES AND STRATEGIES ON LAND DEGRADATION
NEUTRALITY (LDN) WITHIN THE FRAMEWORK OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IN TURKEY
Abstract
Agricultural lands, pasture and forest are undergoing destruction for the reasons such as climate,
soil, topography and geomorphology, land cover and land use, water, socio-economics and
management; eventually significant decreases are experienced in the land resources. The quantity
and quality of these land resources should be assessed within the framework of “Land Degradation
Neutrality (LDN)” concept to remain unchanged or increased in a specific temporal and spatial
scale. It is an important step to determine the goals of the countries particularly experiencing the
intensive land degradation to reach LDN that is the sub-target (15.3) of Sustainable Development
Goal (SDG) 15: “Life on Land”. Therefore, presenting the current situation and progress will be
determined for each country by means of land cover, land productivity and soil organic carbon
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indicators of ATD. The countries, which are parties to the UNCCD, have set a number of voluntary
targets and been involved in the process on the basis of this approach. Turkey has launched Ankara
Initiative (2016-2019) for the first time during the presidency of UNCCD COP 12 for attaining this
globally accepted goal. However, some national protective and balancing targets have been given
in “the Land Degradation Neutrality National Report (2016-2030)” prepared under the coordination
of the Ministry of Forestry and Water Affairs. Among these targets until 2030, share of the forest
area into the total area of Turkey will be increased from 28.5% to 30%; human-induced forest fires
numbers will be reduced from the percentage of 88 to 85; the land consolidation will be completed;
irrigated land will be uplifted from 6.3 million hectares to 8.5 million hectares. Based on this
information, mainly international conventions on the subject, development plans, sectoral policies,
strategies and other policy documents and studies towards achieving the goal of ATD in Turkey
were examined and policy recommendations have been taken within this study.
Key Words: Sustainable Development Goals (SDGs), Life on Land, Ankara Initiative, Land
Degradation Neutrality (LDN)

1. GİRİŞ
Karasal ekosistemlerin, başta gıda temini olmak üzere gelir ve istihdam sağlama
gibi hizmetlerinden ötürü yaşamımızda kayda değer bir yeri bulunmaktadır. Öyle ki,
küresel ölçekte besin kaynaklarımızın %80’i bitkisel kökenlidir. Bu durum, ekonomik
kalkınmanın önemli bir ayağını oluşturan tarım sektörü için “karasal ekosistemlerin”
ne denli stratejik bir rol üstlendiğini göstermektedir.
Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, karasal ekosistemlere yönelik yürütülen
çalışmalar, dünyada işlenebilir tarım arazisinin toprak erozyonu, tuzlulaşma, arazi tahribatı
ve tarım dışı kullanımlar sonucunda kaybolduğunu göstermektedir. Bilhassa ekilebilir
tarım arazilerinin %30-35’i “arazi tahribatı” sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır.
Artan dünya nüfusu göz önüne alındığında, tahribata uğramış, ancak üretim
potansiyeli bulunan tarım arazilerinin iyileştirilmesi artma eğilimi gösteren gıda talebinin
sağlanması açısından da önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Arazi Tahribatının
Dengelenmesi (ATD) yaklaşımı; arazi tahribatından kaçınmak, tahribatı azaltmak veya geri
çevirmek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada temel rol oynayan ekosistem
hizmetlerinin korunması ve iyileştirilmesini esas almaktadır.
ATD’nin bu temel fonksiyonlarının yanı sıra, iklim değişikliği sürecinin
yavaşlatılmasına, iklim değişikliğine adaptasyona ve biyolojik çeşitliliği korumaya
yardımcı olma gibi özellikleri de bulunmaktadır. İlaveten, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
(SAY) gibi ATD’ye yönelik uygulamalar; topraktaki “organik madde seviyesini” ve
“biyokütleyi” artırmaktadır. Özellikle toprak organik maddesinin düzeyinin yükselmesi,
toprağın sağlığı açısından önemlidir. Çünkü toprak organik maddesi, toprakta organik
karbonunun depolanması dâhil olmak üzere, birçok toprak fonksiyonunda düzenleyici bir
etkiye sahiptir (FAO, 2017:1).
Diğer taraftan, arazi tahribatını izlenmesi ve arazi tahribatı risk haritası ve
modelleme çalışmalarına ağırlık verilmesi de önem arz etmektedir. Türkiye’de bu hususa
ilişkin olarak, “Erozyon Haritası” ve “Toprak Organik Madde Haritası” oluşturulmuştur
(Erpul ve ark., 2016:84). Bu bilgiler doğrultusunda söz konusu çalışma ile arazi tahribatı
ve ATD kavramları incelenmiş, uluslararası ve ulusal gelişmeler incelerek konuya ilişkin
politika önerileri sunulmuştur.
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2. ARAZİ TAHRİBATININ DENGELENMESİ (ATD)
2.1. Arazi Tahribatı ve Arazi Tahribatının Dengelenmesi Kavramları
Arazi tahribatı; arazinin insan faaliyetlerinden kaynaklanan nedenlerle, doğal
süreçlerle daha da şiddetlenen ve boyutları iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı
nedeniyle sıklıkla artan şekilde, biyolojik ve ekonomik üretkenlik kapasitesinin herhangi
bir şekilde azalması veya kaybedilmesidir (Orman Su İşleri Bakanlığı, 2015: 19). Arazi
tahribatı üç şekilde görülmektedir. Bunlar;
 Fiziksel arazi tahribatı: erozyon, toprak organik karbon kaybı, toprağın fiziksel yapısı
(sıkıştırma, kabuklanma, su basması).
 Kimyasal arazi tahribatı: tuzlulaşma, asitlik, besin dengesi, verimlilik kaybı.
 Biyolojik arazi tahribatı: mera bozulumu, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı,
flora - fauna kaybıdır (Topçu, 2016:34).
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (United Nations Convention
to Combat Desertification - UNCCD) kapsamında Arazi Tahribatının Dengelenmesi
(ATD; Land Degradation Neutrality-LDN) kavramı; ekosistemin işlevlerini ve hizmetlerini
desteklemek ve gıda güvenliğini artırmak için gerekli olan karasal kaynakların miktarının
ve niteliğinin belirtilen zamansal ve mekânsal ölçüler kapsamında sabit kalması veya artış
göstermesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada geçen dengeleme kavramı ise
öngörülen kayıpların eşdeğer oranda kazançlarla karşılanmasına yönelik önlemlerin
alınmasını ifade etmektedir.
Diğer bir ifadeyle ATD, daha iyi arazi yönetimi ile arazi bozulumunu önleyerek
bozulmuş olan toprakların geri kazanım ile sağlıklı ve üretken kaynakları güvence altına
almak demektir. ATD’nin temel amaçları; ekosistem hizmetlerini korumak, gıda
güvenliğini temin etmek, toprağın dayanıklılığını artırmak ve etkin bir arazi yönetimi
sağlamaktır (Keskin ve ark., 2017:3). ATD, üç temel süreç arasında bir denge ile ilgilidir.
Bu dengeler; kullanım-bozulum, rehabilitasyon/restorasyon ve sürdürülebilir arazi
yönetimidir (Topçu, 2016:32).
2.2. Arazi Tahribatının Sebepleri
Türkiye kurak ve yarı kurak özellik gösteren bir ülke olup, toprakları erozyona
karşı hassastır. Bunun yanı sıra iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan
yanlış uygulamalar gibi sebeplerle, çölleşme tehdidi altındadır. Arazi tahribatının izlenmesi
ve arazi tahribatı risk haritası ve modelleme çalışmaları kapsamında ülke şartlarına uygun
7 kıstas altında 48 gösterge ve 100’den fazla alt gösterge belirlemiştir (Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, 2016: 34). Bu bağlamda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Havza İzleme ve
Değerlendirme Sistemi Projesi kapsamında belirlenen Türkiye’de arazi tahribatına neden
olan etmenler önem faktörleri açısından Şekil 1.’de bulunmaktadır.
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Şekil 1. Arazi tahribatına neden olan etmenler
Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016.

Türkiye’de tarım arazilerinde görülen arazi tahribatının sebepleri arasında; tarım
işletmelerinin küçük ölçekli ve parçalı yapıda olması, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlar
için kullanılması, arazi ıslah çalışmalarının yetersizliği, marjinal tarım arazilerinde ve
eğimi yüksek arazilerde hatalı tarım tekniklerinin uygulanması (sürüm, ekim, dikim),
bilinçsiz ve aşırı sulama, anız yakma, gübre ve zirai ilaçların aşırı kullanımı ile kuraklık
riski ve düzensiz yağış rejimi, yer almaktadır.
ATD’nin kavramsal çerçevesi Şekil 2.’de yer almaktadır. Söz konusu şekil, ATD
kavram çerçevesi ile temel öğeleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Şekil.2.’nin
üst kısmında yer alan “Sağlıklı Ekosistemler-İnsan Refahı-Gıda Güvenliği” temalı hedef,
bu üç faktörün birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak, ATD’nin vizyonunu
belirtmektedir. Şeklin orta bölümünde yer alan terazi ise “dengeleme” mekanizmasına
işaret etmektedir. Bu mekanizmaya göre; arazi tahribatı nedeniyle oluşan kayıplar, farklı
bir arazi (benzer arazi potansiyeli ve ekosisteme sahip olma şartıyla) üzerinde planlanan
çalışma ile (kazanç) dengelenmektedir.
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Şekil 2. ATD’nin kavramsal çerçevesi
Kaynak: UNCCD, 2016.

Terazinin dayanak noktasında ise “müdahale hiyerarşisine” dayanmaktadır. Buna
göre; ilk önlem arazi tahribatından kaçınmaktır. İkici sırada arazi tahribatının azaltılması
ve son olarak hâlihazırdaki tahribatın geri çevrilmesi yer almaktadır. Şekil.2.’nin en alt
kısmında yer alan ok işareti ise; dengeleme sürecinin ATD göstergelerinin sabit referans
değerleri üzerinden takibiyle değerlendirilebileceğini göstermektedir. ATD’nin
izlenmesine yönelik mümkün olan kilit noktalar ise “arazi örtüsü ve arazi kullanımı”,
“arazi verimlilik indeksi” ve “toprak organik karbon içeriğinin tespiti”dir.
3. ARAZİ TAHRİBATINA İLİŞKİN ULUSLARARASI VE ULUSAL
SÜREÇ
3.1. Uluslararası Gelişmeler
Arazi tahribatı politikalarına yönelik olarak uluslararası ölçekte atılan en önemli
adımlardan bir tanesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH, Sustainable Development
Goals - SDGs)’nin belirlenmesidir. SKH, tüm dünyanın 2015 yılına kadar yerine getirmek
için taahhütte bulunduğu sekiz yoksullukla mücadele hedefi bulunan Binyıl Kalkınma
Hedefleri (Millennium Development Goals–MDGs) dikkate alınarak hazırlanmıştır.
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Sürdürülebilir kalkınmanın ilerlemesini sağlamak için ortaya konulan küresel
hedeflerden 15 numaralı “Karasal Yaşam” kapsamında, daha uygulanabilir bir ekolojik
sistemin sağlaması için tüm olumsuzlukları azaltma veya tersine çevirme konusunda
taahhütler söz konusudur. Bu çerçevede, SKH-15’in amacı, karasal ekosistemlerin
sürdürülebilir kullanımında mevcut değerleri korumak, iyileştirmek ve desteklemek,
ormanları sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve geliştirmek, çölleşmeyle mücadele etmek,
arazi bozulmasını durdurmak veya tersine çevirmek ile biyolojik çeşitlilik kayıplarını
durdurmaktır. Bahse konu hedefe bağlı olarak 15.3 maddesinde; “2030 yılına kadar,
çölleşme ile mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen araziler dâhil
bozulmuş arazi ve toprakların rehabilite edilmesi, dünyanın arazi tahribatının
dengelenmesinde çaba göstermesi”, olarak kabul edilmiştir. Söz konusu maddenin diğer
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile olan ilişkisi ise Şekil 3’te yer almaktadır.

Şekil 3. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasındaki ilişki
Kaynak: UNDP.

Bu madde aynı zamanda, Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millenium Development
Goals-MDGs) içinde yer alan “Amaç 7: Çevresel sürdürülebilirliğin (Ensure
environmental sustainability) sağlanması” kapsamındaki Hedef.7A ile örtüşmektedir.
3.2. Türkiye’deki Gelişmeler
Türkiye, çölleşme ve kuraklıkla mücadelenin yanı sıra arazi tahribatına yönelik
politikaların da yer aldığı Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (United
Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD)’ne 1998 yılında taraf olmuştur.
Bahse konu Sözleşme’nin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyi teminen Orman ve Su
İşleri Bakanlığı koordinasyonunda 2015-2023 dönemini kapsayan “Çölleşme ile Mücadele
Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. 12-23 Ekim 2015 tarihleri arasında ise
Ankara'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi On ikinci
Taraflar Konferansı (UNCCD COP12)’na Türkiye başkanlık etmiş ve akabinde hazırlanan
“Ankara Girişimi (2016-2019)” ile bu sürecin uygulanmasına katkı sağlanmıştır.
Hâlihazırda verimli tarım arazilerinin karşı karşıya olduğu “arazi tahribatı” riski ve
bu hususta yaşananlara karşı alınması gereken tedbirler ile politikalar, hemen hemen tüm
Kalkınma Planlarında ve Yıllık Programlarda yer almıştır. Ayrıca, bu konunun önemine
binaen kurumlar arası oluşturulan çalışma gruplarının varlığından da söz edilebilir.
İlaveten Türkiye, ATD hedeflerine ulaşmaya ilişkin olarak 2014-2015 yılları arasında
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uygulanan “Arazi Tahribatının Dengelenmesini Gerçekleştirmeye Doğru: Teoriden
Pratiğe” olarak adlandırılan projeye katılmıştır. Yine, ATD Hedef Belirleme Programı
çerçevesinde gerçekleştirilen ve Afrika ülkelerine yönelik olan “ATD Ulusal Hedef
Belirleme Çalıştayı”na ev sahipliği yapmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı koordinasyonunda “Türkiye Arazi Tahribatının Dengelenmesi Ulusal
Raporu (2016-2030)” hazırlanmıştır. Söz konusu raporda, ATD’ye yönelik birtakım
koruyucu ve dengeleyici ülkesel hedeflere yer verilmiştir.
Türkiye’nin ATD’ye yönelik hedefleri arasında, 2030 yılına kadar Türkiye’nin
toplam alanı içerisinde orman alanının payının %28.5’ten %30’a çıkarılacağı; insan
kaynaklı orman yangını sayısının %88’den %85’e düşürüleceği, arazi toplulaştırma
çalışmalarının tamamlanacağı, 6.3 milyon hektar sulanan arazi miktarının 8.5 milyon
hektara çıkarılacağı yer almaktadır. Türkiye’nin ATD gönüllü hedefleri Çizelge 1.’de yer
almaktadır.
Çizelge 1. ATD gönüllü hedefler
Mevcut durum

Tedbir

Tarım alanlarında
verimlilik azalması

Sulanan alanların artırılması
Arazi toplulaştırma faaliyetleri
Islah edilen alan miktarı
Tarımsal potansiyeli yüksek büyük
ovaların belirlenmesi ve tarımsal sit
alanı olarak tescil edilmesi

Mera alanlarında
verimlilik azalması

Mera ıslahı

Türkiye’nin orman alanının artırılması
Ağaçlandırma
Toprak muhafaza ağaçlandırması
Orman suç sayısının azalması
Orman alanlarının rehabilitasyonu
Maden sahalarının rehabilitasyonu
Yangın başına düşen alan miktarının
Orman alanlarında azaltılması
verimlilik azalması İnsan kaynaklı orman yangını
sayısının azaltılması
Orman
alanlarında
zararlılarda
mücadelede mekanik, biyolojik ve
biyoteknik mücadele oranındaki artış
Orman alanlarının
azalması

ATD Hedefi
Süre
Miktar
2030
22000 km2
2023 140000 km2
2030
20000 km2
2023

55000 km2

2030

7500 km2

2030
2030
2030
2017
2030
2019

%5
6000 m2
9000 m2
1416 adet
15000 km2
58 km2

2030

0.5 ha

2030

%3

2017

%2.7

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016: 10

ATD’ye yönelik olarak ulusal mevzuat listesi ise Çizelge 2.’de yer almaktadır.

Çizelge 2. Yasal düzenlemeler
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Yasal Düzenleme
5488 sayılı Tarım Kanunu
6831 sayılı Orman Kanunu
4342 sayılı Mera Kanunu
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu
4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Arazi Kullanımı Kanunu
2872 sayılı Çevre Kanunu
5262 sayılı Organik Tarım Kanunu
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzük
İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması
Yönetmeliği

Kaynak: Resmi Gazete, 2017.

4. SONUÇ
Türkiye’nin topoğrafya ve jeomorfolojisi, iklimi, su varlığı, arazi örtüsü ve arazi
kullanımı; çölleşme ve kuraklığın yanı sıra arazi tahribatının artmasını da tetiklemektedir.
Arazi tahribatının en büyük etkileri ise çoğunlukla “gıda güvenliği” ve “küçük ölçekli
üreticiler” üzerinde görülmektedir (Erpul ve ark., 2016:82). Öyle ki, arazi tahribatı
nedeniyle üretimde gelir kaybı yaşanılmakta olup, bu durum üreticileri olumsuz yönde
etkilemektedir. Negatif yönlü değişen gelir durumu da üreticileri sürdürülebilir olmayan
tarım tekniklerini uygulamaya yönlendirmekte ve sonuçta gıda güvenliği tehdit altında
kalmaktadır.
2030 yılına kadar “arazi tahribatı oranının düşürülmesi ve bozulmuş arazinin geri
kazanım oranının artırılması” küresel hedefi göz önünde tutulduğunda, Türkiye’nin
ATD yaklaşımını ulusal düzeyde uygulamaya ve yaygınlaştırmaya yönelik bir dizi
çalışmalar yürütmesi kaçınılmazdır.
Öncelikle, bütün tarım ve ormancılık faaliyetlerindeki temel yaklaşım
“sürdürülebilir yönetim” anlayışı olmalıdır. Bu kapsamda, uluslararası platformdaki güncel
gelişmeler takip edilmeli ve karasal ekosistemleri içeren tüm ulusal ölçekteki politika
belgelerine yansıtılması sağlanmalıdır.
ATD kriterleri göz önünde tutulduğunda, hâlihazırdaki arazi izleme sisteminin
güncellenmesi ve güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu konu başta olmak üzere,
ATD hedeflerinin etkin bir şekilde uygulanması için ihtiyaç duyulan kurumlar arası
iletişim ve koordinasyon mekanizması geliştirilmelidir.
Karasal ekosistemlerin yanı sıra ATD’nin önemine ilişkin farkındalık ve ilginin
artırılması gerekmektedir. Bu hususta, özellikle üreticilere, çobanlara ve orman köylülerine
yönelik ATD konusunda kapasite geliştirme faaliyetleri uygulanmalıdır.
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Özet
Türkiye florası barındırdığı taxa sayısı ve endemizm bakımından dünyanın en zengin floralarının
başında gelmektedir. Floramız içerisindeki çiçeksoğanları (Geofitler) 1000’in üzerindeki sayısal
varlığı ile çok özel bir örnek oluşturmaktadır. Geofitler anatomik yapıları ve farklı ekolojik istekleri
ile de ayrıcalıklı bitkilerdir. Geofitler yetişme ortamları bakımından 3 grupta toplanırlar. Bunlar
sırsıyla: karasallar, sucul(aquatic) ve yarı sucullar(semi aquatic) ve son olarak da epifidiklerdir.
Ülkemiz geofitleri büyük bir çoğunlukla karasal geofitlerdir. Sucul ve yarısucul geofitlerin sayısı
da azımsanamayacak sayıdadır. Epifidikler Uzakdoğu Güney Asya kökenli ve ağaçlar üzerinde
yaşamlarını sürdüren bitkilerdir. Sucul ve yarısucullar ise bataklıklarda, nehir kenarlarında,
mevsimsel göl ve göletlerde, longozlarda, tatlı su birikintilerinde ve göllerde yetişen çok değerli
süs bitkileridir. Çok farklı kullanım olanaklarına sahip olan geofitlerden değişik amaçlar
doğrultusunda yararlanılmaktadır. Ancak, sucul ve yarı sucul geofitler bir iki istisna dışında hiçbir
şekilde değerlendirilmemektedir. Ülkemizde bu gruba giren göl soğanı, orkide ve süsen gibi bazı
önemli öz varlığımız olan bitkilerin ülke peyzajında ve tıpta kullanımlarının önü açılmalıdır. Tıbbi
amaçlarla da (Jain ve ark., 2007) kullanılan göl soğanı gibi türlerin sadece peyzaj düzenlemelerinde
değil aynı zamanda kesme çiçek olarak kullanılma potansiyelleri de bulunmaktadır. Bu tebliğin
amacı, çok farklı kullanım alanlarına sahip olan sucul ve yarısucul geofitlerden önemli olan üç
türün tanıtımını yapmak ve bu türlerin ülkemizde fazla miktarda bulunan sucul alanlarda
üretilebilme olanaklarını ortaya koymak ve aynı zamanda ülke ekonomisine olası katkılarını
gündeme getirmektir.
Anahtar Kelimler: Çiçeksoğanı, Geofit, Kullanımı, Kültürü, Sucul, Yarı Sucul

THE INTRODUCTION, CULTIVATION AND ECONOMIC
POTENTIAL OF SOME AQUATIC AND SEMI-AQUATIC FLOWER
BULBS IN TURKEY
Abstract
Turkey has one of the richest endowment of flora in the world both in terms of the number of taxa
as well as in the number of endemic varieties. Among the flora of Turkish flower bulbs (geophytes)
which exceed 1 000 in their taxa constitute a very special example of this endowment. Geophythes
in their particular anatomical structures and different ecological requirements are very special
plants. Geophythes are classified into 3 groups depending on the growing environments they
require. These three groups are: terrestrials, aquatic and semi-aquatic and finally epiphytics. The
goephythes of Turkey are mostly of the terrestrial kind. Nevertheless, Turkey possesses a
significant number of aquatic and semi-aquatic geophytes. Epihytic geophytes are of East Asian
and South Asian origin and live on trees. Aquatic and semi-aquatic geophytes are very valuable
ornamental plants which grow on river banks, in seasonal lakes, longozes, sweet water ponds and
in lakes. Geophytes in general have a large multiplicty of use and people all over the world benefit
from them in many ways. With some minor exceptions, however, the aquatic and semi-aquatic
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geophytes of Turkey are not being properly utilized and their potential not fully exploited. In
particular, certain Turkish geophytes like snowflakes, orchids and irises have the potential for
being used for landscaping, remedies, spices so on. Species like snowflakes which is generally used
for medicinal purposes have the potential to be used not only for landscaping purposes but also as
cut flowers. The aim of this study is to introduce these important species and varieties of the
aquatic and semi-aquatic geophytes of Turkey which have a large diversity of potential use, to
demonstrate their potential for cultivation in aquatic areas which are quite abundant in Turkey and
to point out the potential contribution of their cultivation to the economy of the country.
Key Words: Aquatic, Cultivation, Flower Bulb, Geophytes, Semi-Aquatic, Use

1. GİRİŞ
Dünyamızın beş kıtasında da sulak ve yarı sulak alanlar ekolojik dengelerin,
biyoçeşitliliğin vazgeçilmezleri ve sigortalarıdır. Sulak alanlar tropik ormanlarla birlikte
yeryüzünün en zengin ve üretken eko-sistemleridir. Fauna ve flora bakımından son derece
zengin ekosistemlerdir (Das 2013). Sulak alanlar aynı zamanda ekonomik, sosyal ve
kültürel özellikleri olan alanlardır. Sulak alanların taban suyunu dengelenmesi, sel felaketi
ve aşırı rüzgar ve fırtınaların kontrolü gibi yaşamsal görevinin yanı sıra tarımsal
sulamalarda kullanılması, Beyşehir ve İznik göllerinde olduğu gibi önemli bir kısmının
içme suyu rezervleri olması, atmosferdeki oransal su açığının azaltılarak bitkilerin daha az
su kaybetmesi ve/veya susuzluğun etkisinin azaltılması gibi çok farklı işlevleri
bulunmaktadır. Sulak alanlar, çoğu kez denizler ve büyük su kitleleri ile karalar arasındaki
vazgeçilmez bağın temellerini oluştururlar. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı Türkiye’nin
de taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi (02–02–1971)’inde sulak alanların tanımı net bir
şekilde belirtilmiştir. Sözleşmeye göre ‘’Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları
durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin git-gel hareketlerinin çekilme
devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, bütün sular, bataklık, sazlık ve
turbiyerler sulak alanlar’’ olarak tanımlanmaktadır. 168 ülkenin taraf olduğu Ramsar
Sözleşmesinin temel amacı, sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımının
sağlanmasıdır.
Faydaları sayılamayacak kadar fazla olan sulak ve yarı-sulak alanlar dünyanın
birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de, deyim yerindeyse, talan edilmeye başlanmıştır.
Özellikle 1970’li yıllarda Antalya’nın Elmalı İlçesindeki Avlan Gölü’nde olduğu gibi
Türkiye’nin birçok yerinde fazla sayıda sulak alan tarla açma amacıyla kurutulmuştur.
Göller Bölgesinde irili ufaklı çok sayıda göl ve gölet benzer maçlarla kurutulmuştur. Gölle
Bölgesi adeta Çöller Bölgesi görünümünü almıştır. Yapılan yoğun uğraşlar sonunda Avlan
Gölünde olduğu gibi bazı göl ve göletlerin yeniden su tutması sağlanabilmiştir.
Tarla açmanın yanı sıra farklı amaçlarla da kurutulan veya kurutulmaya çalışılan
sulak alanların doğrudan veya dolaylı olarak biyoçeşitliliğe de olumsuz yansıdığı
görülmüştür. Çok sayıda sulak alan hayvan ve bitkisinin yasa dışı yollardan yurt dışına
çıkartıldığı ve hatta borsasının kurulduğu saptandığından, söz konusu tehlikenin bertaraf
edilmesi veya kontrol altına alınabilmesi için 1975 yılında CİTES Sözleşmesi
imzalanmıştır. Aynı yıl yürürlüğe giren ve 1996 yılında Türkiye’nin de taraf olduğu ‘’Nesli
Tehlikede Olan Yaban Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Dair
Sözleşme( The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora – CITES)’’ sözleşme sayesinde Türkiye dünyaya örnek olabilecek çalışmalar
yapmıştır. CİTES Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının sekretaryasını üstlenmiş olduğu; günün koşullarına ve sahada karşılaşılan
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sorunların giderilmesine yönelik olarak 3 kez güncelleştirilen yönetmelik sayesinde
Türkiye Florası’nın önemli ölçüde korunduğu görülmektedir. CİTES Uzmanlar Kurulu ve
Danışma Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar 2000 yılında Kenya-Nairobi’de yapılan
uluslar arası bir kongrede dünyaya örnek olarak gösterilmiştir.
Anadolu geofit tür ve çeşitliliği ve de endemizm oranının çok fazla olması
açısından dünyanın en zengin ülkelerinin başında gelmektedir. Ne var ki, söz konusu
zenginlik değerlendirilmediği gibi sürekli olarak azalma ve hatta yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya bulunmaktadır. Karasal orkide zengini olan Türkiye’den salep ve dondurma
yapımı amacıyla her yıl milyonlarcası kontrolsüz, zamansız ve hatta bilinçsiz olarak
sökülmektedir. Çoğaltılması son derece zor olan orkide varlığımız yakın bir gelecekte yok
olmaya aday olarak görülmektedir. CİTES listesinde ihracatı yasaklar arasında yer alan
orkidelerin yerli tüketimi konusunda herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Türkiye
orkidelerinin az olsa bir kısmı bataklıklarda ve sulak alanlarda yetişmektedir. Çayır salebi
veya bataklık orkidesi olarak bilinen Orchis palustris (Syn. Anacamptis palustris)’in yanı
sıra Epipactis palustris de sulak alanlarda yetişen orkidelerimize ait önemli bir örnektir
(Göktürk ve ark., 2009; Kreutz, 2009; Williams ve ark., 1978).
Benzer şekilde, Türkiye Iris (süsen) zengini bir ülkedir. Dünyadaki mevcut takson
sayısı 300 kadar olan süsenlerin 45 adeti Türkiye’de yetişmekte ve bunların da 18’i
endemiktir (Erken ve Kaya, 2014). Bataklıklarda ve diğer sulak alanlarda yetişen en
önemli süsen türlerinin başında beyaz çiçekli Iris orientalis (Doğu süseni), sarı çiçekli Iris
pseudacorus (Bataklık süseni) ve yine sarı çiçekli Iris xanthopuria (Sarı süsen)
gelmektedir. Her 3 tür de rizomlu çok yıllık otsu bitkilerdir (Blamey ve Grey-Wilson,
2004; Erken ve Kaya, 2014; Göktürk ve ark., 2009; Phillips ve Rix, 1989).
Göl soğanı (Leucojum L.) gerçek soğanlı geofittir. Dünyada 11 türü bulunmaktadır
(Bryan 1989). Göl soğanları Avrupa ve Akdeniz Havzası orijinli bitkilerdir. Nergisgiller
familyası içerisinde yer alan göl soğanı türlerinin en önemlisi Leucojum aestivum’dur. Bu
tür; iri göl soğanı, yaz göl soğanı veya kar tanesi olarak da bilinir. Ülkemizde bulunmayan
diğer iki önemli tür ise L. vernum (ilkbahar göl soğanı) ve L. roseum (gül renkli göl
soğanı)‘dır (Phillips ve Rix, 1989).
Göl soğanı türleri çoğunlukla çayırlıklarda, çalılıklarda, sınırlarda, kayalıklar
arasında, su birikintilerinde ve göl kenarlarında yetişen bitkilerdir (Baktır ve Arslan, 2011).
L. aestivum saksı bitkisi ve kesme çiçek olarak da yetiştirilmektedir. Şekil 3’de görüldüğü
gibi, göl soğanları kendisine yakın akraba olan kardelen çiçeklerinden perianth
segmentlerinin birbirine eşit olması ve taç yapraklarının uç kısımlarında genelde yeşil,
nadiren de sarı noktaların bulunmasıyla ayırt edilirler (Crockett, 1971; Mill, 1984; Phillips
ve Rix, 1989; Davis, 1999; Le Nard ve De Hertogh, 1993).
L.aestivum CİTES kapsamında Türkiye’den ihracatı yapılan 5 önemli doğal türden
birisidir. Yaklaşık bir asırdır doğadan sökülerek ihracı yapılan bu önemli türün son yıllarda
doğadan sökümü yasaklanmıştır. İhracatına, belli bir kota çerçevesinde, sadece üretimden
müsaade edilmektedir (Baktır, 2012).
Bu çalışmanın amacı, Türkiye florasının en önemli elementlerinden olan
geofitlerden üç farklı familyaya (Orchidaceae, Iridaceae ve Amayryllidaceae) ait bazı sucul
ve yarı-sucul türlerin özelliklerini, ekolojik isteklerini, çoğaltım yöntemlerini ve olası
kullanım alanlarını somut örneklerle ortaya koymaktır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çok uzun soluklu çalışma 1982 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk iki
geofit projesinin devreye girmesiyle başlamış ve halen devam etmektedir. Projede bir göl
soğanı türü, üç süsen türü ve üç de orkide türü inceleme altına alınmıştır. Çalışma ağırlıklı
olarak Leucojum aestivum üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bu çalışmada 1982 yılından başlayarak her yıl erken ilkbahar dönemlerinde Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Doğal Çiçek Soğanları Danışma Kurulu, Teknik Komite
ve Uzmanlar Grubu tarafından düzenli olarak yapılan arazi çalışmalarından elde edilen
veriler, hazırlanan raporlar, Bakanlık bünyesinde yapılan toplantılar ve alınan nihai
kararların ışığı altında ortaya konan gerçeklerin değerlendirilmesi esas alınmıştır.
Durum tespiti için genelde geofitlerin yoğun olduğu Toros Dağları, Amanoslar,
Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri, Batı Ege Bölgesi, Erciyes Dağı, Göller Bölgesi,
Sakarya, Yalova, Van Gölü ve çevresi, Adıyaman ve Hakkari bölgeleri çalışma alanlarını
oluşturmuştur. Gözlemeler sonucu elde edilen veriler önceki yıllara ait verilerle
karşılaştırılmış ve aynı zamanda ideal yetişme ortamları belirlenmiştir.
Türkiye geofit cenneti olduğu için bu çalışmada sadece sucul ve yarı-sucul türlerin
genel özellikleri, çoğaltılmaları ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılma durumları
yurt dışı örnekleri de dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışmada incelenen türler; Orchis
palustris (Syn. Anacamptis palustris), Epipactis palustris, Iris orientalis, Iris pseudacorus
ve Iris xanthopuria ve Leucojum aestivum’dur.
Orchis palustris tür adından da anlaşılacağı gibi sucul alanlarda, tuzlu suların
bulunduğu kıyılarda ve bataklıklarda doğal olarak yetişen önemli bir türdür. Ülkemizde İki
alt türü vardır. Süslü bataklı orkidesi adıyla bilinen elegans alt türü sadece Batı Akdeniz ve
Güney Ege bölgelerinde bulunur. Genelde Mayıs ayında çiçek açar, çiçekleri mor renklidir,
deniz kenarlarına yakın yerleri tercih eder. Gerçek bataklık orkidesi olarak bilinen palustris
alt türü ise Türkiye’nin hemen her bölgesinde bulunur. Bir önceki alt türlere göre daha az
gösterişli olan Epipactis palustris ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesinde, Abant Gölü ve
Artvin çevrelerinde ve az miktarda da Marmara Bölgesiyle Van- Hakkâri civarlarında
yetişmektedir (Blamy ve Gray-Wilson, 2004; Kreutz, 2009).
Iris orientalis Nisan- Haziran aylarında açan beyaz çiçekleriyle öne çıkan çok
önemli bir türdür. Çiçeklerin boğaz kısmı yelpaze şeklinde yoğun ışınsal sarı çizgilidir.
Yunanistan’ın doğusunda ve Türkiye’nin genelinde ve özellikle de batısında yaygın olarak
yetişir. Bataklıkları, tuzlu suları, nehir kenarlarını tercih eden önemli bir süs bitkisidir. Iris
pseudacorus Türkiye genelinde bataklıklarda ve mevsimsel su birikintilerin yetişen
albenisi fazla olan yarı-sucul rizomlu bir çiçektir. Çiçekleri sarı, dip kısmında seyrek
kahverengi ışınsal çizgiler bulunur. Nisan –Haziran ayları arasında çiçek açar. DalamanOrtaca arasında yoğun olarak bulunur. Süs bitkisi olma özelliği fazla olan ümit var bir
türdür. Iris xanthopuria Muğla ve çevresinde düşük rakımlı bataklık alanlarda ve
çayırlıklarda yetişen parlak saf sarıçiçekli bir türdür. Mayıs –Haziran ayaları arasında çiçek
açar. Ülkemiz endemiklerinden önemli bir türdür (Blamy ve Gray-Wilson, 2004; Erken ve
Kaya, 2014).
Leucojum aestivum gerçek soğanlı, çok yıllık otsu bir süs bitkisidir. L. aestivum
ülkemizde bulunan tek göl soğanı türüdür. Adından da anlaşıldığı gibi göl soğanı
bataklıklarda, göl kenarlarında, longozlarda, ıslak alanlarda ve yaprağını döken ağaç ve
çalıların altlarında yetişir. Sade beyaz çiçeklerinin uç kısımlarında yeşil lekeler bulunur.
Ülkemizde Karadeniz sahilleri, fındık bahçelerinin altları, Beyşehir Gölünün çevresi,
Trakya ve Marmara bölgeleri doğal yayılış alanlarıdır. Göl soğanının en güney yayılış
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alanı Beyşehir Gölünün çevresidir. Kesme çiçek özelliğine de sahip olan göl soğanı tıp
alanında da kullanılmaktadır (Baytop, 1996).
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma 3 farklı cinse ait 6 tür üzerinde yürütülmüştür. Bataklık ve sulak
alanlarda doğal olarak yetişen iki önemli orkide türü olan Orchis Palustris ile Epipactic
palustris’in ülke içerisindeki ekolojileri ve mevcut durumları incelenmiştir (Şekil 1).
Yumruları dondurma ve salep yapımında kullanıldığı için diğer orkide türlerinde olduğu
gibi bu iki tür de yoğun baskı altında bulunmaktadır. Türkiye doğasında yetişen orkidelerin
büyük çoğunluğu tam karasal olduğundan insanların bu gruba giren orkidelere ulaşımı
daha kolay olmaktadır. Bu da karasal türlerin daha fazla tahrip olmasına neden olmaktadır.
Bataklık orkidelerinin, tam çiçeklenme dönemlerinde hala su altında olmaları önemli bir
avantaj olarak değerlendirilmektedir. Çiçeklenme dönemleri sona erdiğinde, bu türleri çok
iyi bilen kişiler dışında, yerel halk tarafından tanınmaları zorlaşmakta ve kısmen de olsan
tahribattan kurtulmaktadır. Bataklıklarda yetişmeleri bu türler için önemli bir ayrıcalık
sayılabilir. Buna rağmen, Antalya’nın turistik bölgelerinden Kundu’da olduğu gibi 1980’li
yıllarda var olan Orchis palustris benzeri sucul orkideler yok olabilmektedir.
Genel anlamda karasal orkidelerin çevre düzenlemelerinde kullanımı yok denecek
kadar azdır. Karasal orkidelere sadece çok özel botanik bahçelerinde ve sınırlı sayıdaki
meraklı amatörlerin koleksiyonlarında rastlanmaktadır. Çok anlamlı ve görsel etkinliği üst
düzeyde olan bataklık orkidelerinin çevre düzenlemelerinde kullanılmasında yarar vardır.
Böylece hem doğal varlıklarımızın daha iyi tanınması hem de korunmaları sağlanmış
olacaktır.

Şekil 1. Türkiye florasında yetişen yarı-sucul iki önemli orkide türünün, Orchis
palustris ve Epipactic palustris, genel görünümü
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Süsenlerin süs bitkisi olarak kullanımı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi
ülkemizde de yaygındır. Süsenler park ve bahçe düzenlemelerinde, mezarlıklarda, ev
bahçelerinde ve saksılarda uzun yıllardır kullanılmaktadır. Boylu olanların ulusal ve
uluslararası çiçek piyasalarında kesme çiçek olarak işlem görmesi yıllardır bilinen bir
gerçektir. Sucul ve yarı sucul orkideler Japon şemsiyesi gibi diğer bazı sucul bitkilerle
birlikte havuzlarda, dere ve göl kenarlarında sıkça kullanılmaktadır. Sucul süsenler
İtalya’nın Komo Gölünde olduğu gibi Batı Avrupa ülkelerinde ve ABD’deki botanik
bahçelerinde, ev bahçelerinde ve süs havuzlarında en çok kullanılan süs bitkilerdir. Ne var
ki, ülkemizde bir iki örneğin dışında öz varlığımız olan bu nadide çiçeklerin kullanımı yok
denecek kadar azdır. Oysa Türkiye gerçek anlamda süsen zengini olan bir ülkedir.
Özellikle yarı sucul olan Iris orientalis, Iris pseudacorus ve Iris xanthopuria (Şekil 2) gibi
albenisi çok yüksek olan türlerin çevre düzenlemelerinde kullanılmaması acı bir gerçektir.
Özellikle Iris pseudacorus ve Iris xanthopuria ülkemizin sahillerinde ve hatta tamamında
sayıları hızla artan tatil köylerinde ve turistik otellerin bahçelerinde kullanılmalı ve hatta
kullanılmaları sağlanmalıdır.

a

b

c

Şekil 2. Ülkemiz florasında yer alan 3 önemli yarı-sucul süsen türü: a) Iris
xanthopuria, b) Iris orientalis ve c) Iris pseudacorus
Göl soğanı (Leucojum aestivum) ülkemiz doğasında yıllardır kontrollü veya
kontrolsüz bir şekilde sökülerek Batı Avrupa ülkelerin ihraç edilen çiçek soğanların ilk
sıralarında yer almaktadır. Türkiye CİTES’e üye olmadan önce göl soğanının sökümü
kardelende olduğu gibi tamamen kontrolsüz bir şekilde yapılmaktaydı. Özellikle 1984
yılında Türkiye doğasından 14 milyonun üzerinde göl soğanı sökülmüştür. Talan düzeyine
ulaşan soğan sökümleri 4-5 yıl sürmüştür. Takip eden 5 yıllık sürede sökümlerim tamamen
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yasaklanmasına karşın sökümler kaçak olarak devam etmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının sekretaryasını üstlendiği 1996 yılından sonra Doğal Çiçek soğanları kurulları
oluşturulmuştur. Kurulların sıkı bir disiplin içinde çalışmaları sonrası örnek bir
yönetmenlik hazırlanmıştır. Yönetmenliğe uygun olarak doğal çiçek soğanlarının
sökümleri yıllık kotalara bağlanmıştır. Çok sayıda doğal çiçek soğanının sökümü tamamen
yasaklanmıştır. Yapılan uzun çalışmalar ve denemeler sonunda üretimi kolay veya kısmen
kolay olan göl soğanı gibi türlerin üretimleri teşvik edilmiştir ve halen de teşvik
edilmektedir. Son 5 yıldır göl soğanını doğadan sökümü tamamen yasaklanmıştır. Sadece
üretimi için ihracat kotası verilmektedir. 2017 yılı göl soğanı ihracat kotası 6 milyon adet
soğandır ve tamamının üretimden sağlanması zorunluluğu vardır. Sakarya ilimizin
Karadeniz sahilinde bulunana Acarlar Longoz’undan Bulgaristan’a taze göl soğanı yaprağı
ihracat edilmektedir. Nergisgiller familyası içerisinde yer alan göl soğanı, kardelen ve
nergis bitkileri bünyelerinde Alzheimer ve çocuk felci aşılarında ham madde olarak
kullanılan galanthamine, tazettin ve likorein içermektedir. Söz konusu alkoloitler nedeniyle
de kontrol dışı sökümlere rastlanmaktadır. Beyşehir Gölü çevresindeki doğal göl soğanları
alanlarında ve Yalova- Hersek’te olduğu gibi göl soğanı alanları çoğu kez bilinçli olarak
tarla açmak veya benzeri amaçlar için tahrip edildiğinden göl soğanı alanları her geçen gün
azalmaktadır (Şekil 3). Oysa göl soğanı üretimi çok da zor değildir. Karadeniz
sahillerindeki fındık bahçelerinin altlarında hiçbir masraf gerektirmeden göl soğanı üretimi
yapılabilmektedir. Kaldı ki uzun yılların seleksiyonu sonucu günümüze kadar sorunsuz bir
şekilde gelen bu türlerin dikkate değer herhangi bir hastalığı da yoktur. Ancak, bu
makalede ele alınan türlerin hiçbirisi kendilerine müdahale edilmesini istemez. Bir kez
yerlerinden edilirlerse veya zarar uğrarlarsa, bitkilerin yeniden toparlanması ya mümkün
olmamakta veya eski durumuna gelememektedir.
Göl soğanlarının çoğaltımı esas olarak yavru soğanlarla olmaktadır. İdeal
koşullarda yavru soğanlardan 7.5 cm çevre iriliğinde yeni bir soğan 2-3 yılda elde
edilebilmektedir. Burada kullanılan başlangıç materyalinin iriliği çok önemlidir.
Tohumdan aynı irilikte göl soğanı elde edebilmek için 5-7 yıla ihtiyaç vardır. Bu nedenle
çiçek soğanı ihracatçıları üretim terine doğadan toplamayı tercih etmektedir. Tohumlar
hasat edildikten hemen sonra ekilmelidir. Ekimi geciken tohumlar dinlenmeye girer ve
çimlenebilmeleri için bir yıl geçmesi gerekir. Süsenlerin çoğaltılması tohum veya
rizomların bölünmesi şeklide gerçekleştirilir. Bu makaledeki süsenlerin üçü de rizomlu
türlerdir. En büyük sorun orkidelerin çoğaltılmasında görülmektedir. Orkidelerin
tohumlarında nişasta deposu görevi yapan endosperm bulunmamakta ve aynı zamanda toz
şeklide çok küçük olan tohumlarında embriyo yeterince gelişememektedir. Orkideler
oldukça fazla tohum veren bitkilerdir. Çimlenebilmeleri ve sorunsuz bir şekilde
gelişebilmeleri için ortamın nemli, geçirgen, organik maddece zengin ve daha önemelisi de
ortamda uygun mikorizaların bulunması esastır.
Sucul ve yarı sucul geofitlerin sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda
değerlendirilmeleri için gerekli önlemlerin alınması, sökümlerin uzmanlaşmış kişiler
tarafından gerçekleştirilmesi, sökümlerin zamanında yapılması, elek altı tabir edilen yavru
soğanların vakit geçirmeden kendi doğalarına tekrar dikilmeleri, kaçak sökümlerin önüne
geçilebilmesi için caydırıcılığı olan yaptırımların uygulanması, üretimin teşvik edilmesi ve
mevcut doğal varlıklarımızın gelecek kuşaklara aktarılması için başta eğitim olmak üzere
her türlü tedbirin alınması zorunlu olmalıdır.
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Şekil 3. Göl soğanı çiçeği ve Beyşehir Gölü çevresindeki doğal göl soğanı alanının
tarla açmak suretiyle tahribe uğramasına ait bir görüntü
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TOPRAK, ETÜT, HARİTALAMA VE VERİ
TABANI
(SOIL SURVEY, MAPPING AND DATABASE)
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BURSA İLİ ARAZİ VARLIĞININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE
ANALİZİ
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Özet
Coğrafi Bilgi Sistemleri, doğal kaynaklara ait bilgilerin kolaylıkla saklanabileceği,
sorgulanabileceği, analiz edilebileceği bir ortam sunmaktadır. Arazi ve toprak korunması için
gerekli tedbirlerin belirlenmesinde de coğrafi bilgi sistemleri kullanılabilmektedir. Günümüzde,
şehirlerin hızlı bir şekilde büyümesi, sanayileşmenin artması, arazi kaynaklarımızın giderek amaç
dışı kullanımını gündeme getirmektedir. Bu çalışmada, Bursa iline ait arazi varlığı ve tarımsal
kullanıma uygunluk haritası ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Bu amaçla, 1995 yıllında Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış Bursa ili arazi varlığı ve arazinin tarımsal
kullanımı uygunluğu haritası, ArcGIS coğrafi bilgi sistemi yazılımı kullanılarak sayısallaştırılmış
ve harita üzeriden belirlenen toprak grubu, eğim, derinlik, yükseklik, bakı, erozyon, arazi
kullanımı, kabiliyet, bünye ve drenaj gibi toprak özelikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arazi Varlığı, Coğrafi Bilgi Sistemi, Toprak Korunması

LAND AVAILABILITY ANALYSIS IN BURSA USING
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
Abstract
Geographic information systems provide a platform through which information about natural
resources can be easily stored, questioned and analyzed. They can also be used in determining the
necessary measures for lands and soils conservation. Nowadays, due to the rapid growth of cities
and increased industrialization, there is an increasing misuse of our land resources. In this study,
land availability and agricultural use suitability map of Bursa province has been chosen for
evaluation. For this purpose, map of appropriateness of agricultural land use in Bursa Province,
made by the General Directorate of Rural Services in 1995 was digitized using ArcGIS geographic
information systems software. It was used to determine and evaluate soil properties such as the soil
group, slope, depth, elevation, erosion, land use, structure and drainage.
Key Words: Geographical Information System, Land Availability, Soils Conservation

1. GİRİŞ
Toprak, canlıların çoğunluğunun doğrudan veya dolaylı olarak hayat kaynağını
oluşturan canlı ve doğal bir kaynaktır. Gerek üzerinde yasayanların sürekli olarak
çoğalması ve gerekse endüstriyel gelişme ile buna bağlı olarak yeni yerleşim alanlarının,
yolların ve diğer kullanım alanlarının sürekli olarak genişlemesi sonucunda, toprağa olan
talep giderek artmaktadır. Günümüz koşullarında, toprak tarım için üretim ortamı, sanayi
için hammadde kaynağı ve kentleşme için yerleşim alanı olduğundan her biri için
vazgeçilmez bir unsurdur (Candemir ve Özdemir, 2010).
Ülkemizde kırsal arazi yönetimi için tüm ülke genelini ilgilendiren bütüncül
tedbirler almayı öngören yasal düzenleme 2005 yılında yürürlüğe giren 5403 numaralı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’dur (Resmi Gazete, 2005a). Kanunda kırsal
arazi yönetimi için birçok hüküm bulunmakla birlikte tüm ülke genelinde kırsal arazi ve
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toprak varlığı envanterinin oluşturulması ve sonrasında arazi kullanım planlama
çalışmalarının yapılması hususlarında getirilen hükümler ülkeye sağlayacağı fayda yanında
uygulanmaları için gerekli konumsal veri açısından da ön plana çıkan hükümler olmaktadır
(İnan ve Yomralıoğlu, 2011).
Toprak biliminde araştırmanın ana amacı; peyzajın ve ekosistemin bir parçası
olarak toprağın doğasını, özelliklerini, dinamiklerini ve fonksiyonlarını anlamaktır. Bu
amaca ulaşmanın temel bir gerekliliği ise toprak morfolojisi ve arazideki toprağın
incelenmesi ve tanımlanması ile elde edilen diğer özellikler hakkında güvenilir bilginin
varlığıdır. Toprak, insanların endüstriyel, kentsel ve tarımsal aktivitelerinden
etkilenmektedir. Bu aktiviteler sıklıkla toprak degradasyonu ve toprak fonksiyonlarının
kaybına ya da azalmasına yol açmaktadır. Toprak degradasyonunu önlemek ve bozunmuş
toprakların potansiyelini rehabilite etmek için; güvenilir toprak verisi, uygun arazi
kullanım sistemlerinin tasarlanması, toprak yönetimi uygulamaları ve çevrenin daha iyi
anlaşılması için en önemli ön koşuldur (Anonim, 2013).
Bursa ilinde tarım önemli bir sektördür. İlin sahip olduğu iklim, toprak özelliği ve
tarım sanayisinin gelişmiş olması, pazara olan yakınlığı ilde tarım sektörünün gelişmesinde
önemli sebepler arasındadır. Tüm bu olumlu gelişmeye karşın son yıllarda artan köyden
kente göç ile birlikte sanayi ve kentleşmenin artması genellikle verimli tarım arazilerinin
amaç dışı kullanımını arttırmıştır. Arazi kaynaklarının amaç dışı kullanımını azaltmak için,
toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerinin
hazırlanmış olması gerekmektedir.
Bu çalışmada, Bursa ili toprak ve arazi varlığının değerlendirilmesi için coğrafi
bilgi sistemi kullanılmış, oluşturulan arazi ve toprak haritalarının başka araştırmacılar
tarafından da kullanılabilmesi için internet ortamına aktarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışma
ile Bursa ili toprak grupları haritası, arazi kullanım kabiliyet sınıfları haritası, toprak bünye
dağılımı haritası, toprak derinlik haritası, toprak drenaj haritası, erozyon haritası, eğim,
bakı ve yükseklik haritaları oluşturulmuş ve değerlendirilmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Çalışmada, Bursa iline ait 1995 yılında basılmış olan 1/100 000 ölçekli arazi varlığı
ve tarımsal kullanıma uygunluk harita paftaları kullanılmıştır. Tüm Bursa bölgesini
kaplayan arazi ve tarımsal kullanıma uygunluk haritası 7 paftadan oluşmuştur (Şekil 1). Bu
paftalar ve bölge arazi varlığı konusundaki diğer bilgiler (Anonim, 1995)’den alınmıştır.

Şekil 1. Bursa ili arazi varlığı haritası pafta indeksi
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Bu paftaların sayısallaştırılması için, NetCad ver 5.2 yazılımı kullanılmıştır.
Sayısallaştırılmış olan haritaların, ArcMap programına aktarılması için, Sektör harita
tarafından hazırlanmış ve internet ortamında sunduğu CadReader eklentisi kullanılmıştır.
Bursa bölgesi arazi varlığının farklı toprak özellikleri için haritalanmasında ve
değerlendirilmesinde ise ArcMap ver 10.5 Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımından
yararlanılmıştır. Bursa ili sayısal yükseklik modeli, Buski Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire
başkanlığından temin edilmiştir.
2.2. Metot
Bu çalışma ile Bursa bölgesi arazi varlığının günümüz teknolojisi olan coğrafi bilgi
sistemlerine işlenmesi ve analiz edilmesi amaçlanmıştır. Sayısal ortama aktarılmamış
haritalar A3 boyutunda 7 pafta olarak 1995 yılında basılmıştır. Paftalarda bulunan
bilgilerin, farklı amaçlar için kullanılması, araziden elde edilecek yeni bilgilerin eklenmesi
ve değerlendirilmesi çok zordur. Paftalarda koordinat bilgisi olmadığı gibi ölçek bilgisi de
bulunmamaktadır. Bu nedenle, arazide saptanan değişikliklerin bu paftalara aktarılması ve
değerlendirilmesi oldukça zordur. Ayrıca, çalışma hassasiyeti oldukça düşük olacaktır. Bu
olumsuzlukların giderilmesi, farklı amaçlarla paftaların kullanılabilmesi için bu çalışmada
paftalar sayısallaştırılmıştır. Böylece Bursa bölgesi arazi varlığı bilgisinin, günümüz
teknolojisi ile sorgulanabilir, analiz edilebilir, yeni bilgiler eklenebilir ve ihtiyaç
duyulduğunda farklı sektörlerde kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla, KHGM tarafından 1995 yılında hazırlanmış, Bursa ili arazi varlığı
haritası sayısallaştırılmıştır. Her pafta ayrı ayrı scanner (tarayıcı) ile taranarak bilgisayar
ortamına resim formatında aktarılmıştır. Bu dosyalar Netcad yazılımında altlık olarak
kullanılarak, kapalı alan (poligon) sınırlarının üzerindeki her köşe noktası ve kırık
noktaların üzerinden geçilerek sayısallaştırılma işlemi yapılmıştır. Sayısallaştırma işlemi
tüm resim dosyaları için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Sayısallaştırma işlemleri
bitirildiğinde, bir boş Netcad dosyası içerisine tüm sayısallaştırılmış dosyalar, pafta
indeksindeki sıra gözetilerek birleştirilmeye çalışılmıştır. Bu işlem sırasında, bir pafta
üzerinde ölçek değiştirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Sonuçta, tüm paftalar birbirinin devamı
olacak birleştirilmiş ve tek bir dosya haline getirilmiş ve kayıt edilmiştir. Bu aşamadan
sonra haritanın koordinatlı hale getirilmesi işlemine başlanmıştır. Bu amaçla, Google Earth
haritası bilgileri altlık olarak kullanılmıştır. Google Earth’de Bursa il haritasının ekranı
kaplaması sağlanmış, koordinat sistemi UTM olarak ayarlanmıştır. Hem Google Earth’deki
haritada, hem de koordinatlandıracağımız haritada belirgin olan ve bir köşe noktası
bulunan, tüm haritaya dağılmış uygun, 4 nokta seçilmiştir. Google Earth haritasından bu 4
noktanın koordinatı alınarak, Netcad programında koordinatlandırılacak haritadaki noktalar
ile eşleştirilmiş ve koordinatlandırma işlemi tamamlanmıştır.
CadReader eklentisi kullanılarak, ArcMap yazılımına ArcCatalog modülü ile
koordinatlandırılmış harita dosyası sürükle bırak tekniği ile aktarılmıştır. NetCad programı
bir dosyada birden fazla tabakayı ön tanımlı olarak kullandığından, her tabaka ArcMap
programına ayrı bir dosya olarak aktarılmıştır. ArcMap programında koordinatlandırılmış
harita haricindeki dosyalar ekrandan kaldırılmış, ArcMap dosyasının, sadece
koordinatlandırılmış harita bilgisini içermesi sağlanmıştır. Bu harita üzerinde,
sayısallaştırmadan kaynaklanan olası hatalara karşı, "Repair Geometry" komutu
çalıştırılmış, hatalı olan kısımlar düzeltilmiştir.
Bu işlemlerden sonra, öz nitelik tablosuna arazi varlığı haritası üzerinde bulunan ve
toprak grupları vb bilgileri içeren semboller işlenmiştir (Şekil 2). Bu semboller arazi
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varlığı haritasında, genelde üç satır şeklinde yazılmıştır. Her kapalı alan için, bu üç
satırdaki bilgi, tek satır haline getirilerek öz nitelik tablosuna yazılmıştır. Örneğin Şekil
2'deki "Kadirçeşme" yazısının üzerinde bulunan semboller, "R16.3 N VI es" şeklinde tek
satır haline dönüştürülmüştür. Bu bilginin yazılabilmesi için ArcMap'deki öznitelik
tablosuna "ToprakOzellikleri" isimli alan açılmıştır. Tüm kapalı poligon özellikli alanların
toprak özellik değerleri, bu alana kayıt edilmiştir.

Şekil 2. Arazi varlığı haritası üzerindeki toprak özelliklerini içeren semboller
Öznitelik tablosundaki bu sembollerin anlamlarını, anlaşılır hale getirmek ve ilgili
değerleri ayırmak için, öznitelik tablosu Excel programı formatından "Export" edilmiştir.
Yani öz nitelik tablosunun bir kopyası Excel programı formatında alınmıştır. Oluşan Excel
dosyasına Toprak Grubu, Derinlik, Erozyon, Arazi Kullanımı, Kabiliyet Sınıfı, Alt Sınıf,
Bünye ve Drenaj isimli alanlar eklenmiştir. Excel komutları ile yazılan bir makro programı
aracılığı ile "ToprakOzellikleri" alanındaki sembollerin karşılıkları ve anlamları, ilgili
alanlara aktarılmıştır. Excel dosyasındaki tüm aktarım ve kontrol çalışmaları bitirildikten
sonra, ArcMap dosyası açılmış ve öz nitelik dosyası ile Excel dosyası arasında "JOIN"
işlemi yapılarak, Excel dosyasındaki bilgiler ArcMap ortamında kullanılabilir hale
getirilmiştir. Böylece Excel dosyasındaki alanlar, öz nitelik tablosuna aktarılmış
olmaktadır. Bu öz nitelik tablosundaki değerler kullanılarak, farklı toprak özellikleri için
konumsal dağılım haritaları elde edilmiştir.
Topografik durumun değerlendirilmesi amacıyla, Sayısal Yükseklik Modeli
kullanılarak ArcMap yazılımı ile eğim ve bakı haritaları hazırlanmış ve değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Toprak özellikleri yıllar bazında, sık sık değişimi söz konusu olmayan özelliklerdir.
Örneğin toprak grupları, toprak bünyesi, arazi kullanım kabiliyet sınıfı, toprak derinliği
gibi toprak özelliklerinin kısa bir periyot içerisinde değişimi beklenmemektedir. Toprak
drenajı gibi özellikler, uygulanan toprak koruma önlemlerine göre değişiklik
gösterebilmektedir. Erozyon aşındırıcı etkisi ile üst toprağın uzaklaşmasına, alt toprak
katmanlarının yüzeye yaklaşmasına neden olduğu gibi, erozyon ile gelen toprakların
birikmesi üst toprak katmanının kalınlığını arttırıcı etki de yapabilmektedir. Bu çalışma ile
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Bursa arazi kaynakları haritasının coğrafi bilgi sistemine aktarılması ve değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. ArcMap ortamına aktarılan öz nitelik tablosundaki değerler konumsal
değişimlerin belirlenmesi için haritalanmışlardır. Elde edilen haritalardaki, özelliklerin
konumsal değişimi incelenerek değerlendirilmiştir.
Bursa arazi varlığı haritasında, Bursa iline ait, toprak bünye dağılımı, drenaj
potansiyeli, toprak derinliği, toprak grubu, arazi kullanım kabiliyet sınıfları, arazi kullanımı
haritaları ile sayısal yükseklik modeli kullanılarak eğim ve bakı haritaları elde edilmiştir.
Şekil 3'de eski Amerikan toprak sınıflandırma sistemine göre büyük toprak gruplarının
konumsal dağılımını gösteren harita verilmiştir.

Şekil 3. Bursa ili toprak grupları haritası
Toprak, dış iklim, bitki örtüsü vb. etkisi ile gerek fiziksel, gerekse kimyasal yönden
ufalanan kaya parçalarının oluşturduğu yapıdır. Toprak oluşumu, her yerde aynı hızla
gerçekleşmemektedir. Örneğin düz ve düze yakın bölgelerde iklim ve vejetasyonun da
etkisiyle toprak oluşumu çok hızlı bir biçimde gerçekleşmektedir. Böylece gerek toprak
oluşum süreçleri gerekse ana materyalin etkisiyle farklı toprak grupları oluşmaktadır.
Toprak gruplarının belirlenmesi ve sınıflandırılması, toprak davranışlarını önceden tahmin
etmek, toprakların ideal kullanımını belirlemek, toprakların üretim potansiyelini hesap
etmek, toprak ve toprak üzerinde gerçekleşen araştırma sonuçlarının başka bölgelerdeki
benzer toprak gruplarına uyarlamak ve başka Uluslararası çalışmalarda toprak özellikleri
konusunda anlaşılabilirliği arttırmak için yapılmaktadır (Anonim, 2017a). Toprak grupları
Çizelge 1’de görüleceği gibi harflerle ifade edilmektedir (Anonim, 2005).

69

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Çizelge 1. Büyük toprak grupları ve sembolleri
Sembol
Anlamı
P
Kırmızı sarı podzolik topraklar
G
Gri kahverengi podzolik topraklar
M
Kahverengi orman toprakları
N
Kireçsiz kahverengi orman Toprak
C
Kestanerengi topraklar
D
Kırmızımsı kestanerengi topraklar
T
Kırmızı akdeniz toprakları
E
Kırmızı kahverengi akdeniz toprak
B
Kahverengi topraklar
U
Kireçsiz kahverengi topraklar
F
Kırmızımsı kahverengi topraklar
R
Rendzinalar
V
Vertisoller
Z
Sierozemler
L
Regosoller
X
Bazaltik topraklar
Y
Yüksek dağ çayır toprakları
Şekil 3'de görüleceği gibi, Bursa ili topraklarından %45,1'i Kireçsiz kahverengi
orman topraklarından (N) oluşmaktadır. Bu toprak grubunu, %22,8 ile kahverengi orman
toprakları (M), %10,9 oranı ile Alüvyal topraklardan (A) oluşmaktadır. Veri bulunmayan
veya su yüzeyi olan alanlar toplamda %6,7’lik alan kaplamaktadır. Haritada "Yok" simgesi
ile gösterilmiştir.
Şekil 4'de Bursa bölgesi arazi kullanım kabiliyet sınıflarının konumsal dağılımını
gösteren harita verilmiştir. Araziler kullanma kabiliyetlerine göre üzerinde erozyona sebep
olunmadan en iyi, en kolay ve en ekonomik bir şekilde tarım yapılabilen birinci sınıf ile hiç
bir tarıma elverişli olmayan çayır ve ormanlık olarak dahi kullanılamayan, ancak doğal
hayata ortam teşkil edebilen veya insanlar tarafından dinlenme yerleri ve milli park olarak
kullanılabilen sekizinci sınıf arasında yer alırlar (Anonim, 2017b).
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Şekil 4. Bursa ili arazi kullanım kabiliyet sınıf haritası
Şekil 4'de görüleceği gibi Bursa bölgesindeki arazilerin %48'i 7.sınıf arazilerdir. Bu
sınıftaki araziler, çok eğimli, fazla erozyondan etkilenmiş, taşlı ve arızalı olup, yüzlek,
kuru, bataklık veya diğer bazı elverişsiz toprakları içermektedir. Ancak çok özen ve bakım
gösterilirse, çayır ve orman olarak kullanılabilecek arazilerdir. Bursa ilinde altıncı sınıf
araziler ise %18.4, ikinci sınıf araziler %8.1, üçüncü sınıf araziler %6.9, birinci sınıf
araziler %6,8 oranında yer kaplamaktadır. Birinci ve dördüncü sınıf arazilerin toplamı,
toplam alanın %26.2’sini kaplamaktadır. Veri bulunmayan veya su yüzeyi olan alanlar
toplamda %6.7’lik alan kaplamaktadır. Haritada "Yok" simgesi ile gösterilmiştir.
Şekil 5'te Bursa bölgesi topraklarının bünyelerinin konumsal dağılımını gösteren
harita verilmiştir. Toprak bünyesi, toprakta bulunan kum, kil ve silt'in birbirine göre
oransal miktarlarını ifade etmektedir. Yani toprağın ne kadar kum, silt ve kil içerdiğini
göstermektedir. ArcMap ortamında öznitelik tablosunda bulunan değerler kullanılarak
oluşturulan bu haritada, toprak bünyeleri ince, kaba ve orta bünye olarak üç grup halinde
verilmiştir. İnce bünyeli topraklar, kil oranı yüksek, su tutma kapasiteleri yüksek sızdırma
kapasiteleri düşük, plastiklik ve yapışkanlıkları fazla olan topraklardır.

Şekil 5. Bursa ili toprakları bünye dağılım haritası
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Kaba bünyeli topraklar ise, kum gibi iri parçalardan oluşan, su tutma kapasiteleri
düşük, sızdırma kapasiteleri yüksek topraklardır. Bursa ilinde, %48.7 oranında orta
bünyeli, %39.7 oranında ince bünyeli toprak bulunmaktadır. Veri bulunmayan veya su
yüzeyi olan alanlar toplamda %7.9’luk alan kaplamaktadır. Haritada "Yok" simgesi ile
gösterilmiştir.
Şekil 6’da Bursa bölgesi topraklarının drenaj durumunun konumsal dağılımını
gösteren harita verilmiştir. Drenaj problemi Alüvyal, Hidromorfik Alüvyal, Alüvyal
Bataklığı, vertisol ve kolüvyal topraklardan oluşan sahalarda görülmektedir. Bursa
bölgesinde, drenaj sorunu iyi, yetersiz ve fena derecelerde sınıflandırılarak verilmiştir.

Şekil 6. Bursa ili toprakları drenaj dağılım haritası
Şekil 6'da görüleceği gibi Bursa bölgesindeki toprakların %83.6’sı iyi derecede
drenaja sahip alanlardır. Drenaj sorunu gösteren topraklarda drenaj problemi yetersiz veya
fena derecededir. İldeki yetersiz drenajlı toprakların oranı %6.3’ü iken, fena drenajlı
toprakların oranı ise %2.4’ünü göstermektedir. Veri bulunmayan veya su yüzeyi olan
alanlar toplamda %7.7’lik alan kaplamaktadır. Haritada "Yok" simgesi ile gösterilmiştir.
Şekil 7’de Bursa ili toprakları erozyon durumunun konumsal dağılımını gösteren
harita verilmiştir. İlde bulunan erozyon problemi dört sınıf olarak verilmiştir. Bunlar;
sorunsuz veya çok az (1), orta (1), şiddetli (3) ve çok şiddetli derecede erozyon (4) uğrayan
alanlar olarak tanımlanmıştır.

Şekil 7. Bursa ili toprakları erozyon dağılım haritası
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Şekil 7'de görüleceği gibi, Bursa ili toprakları erozyona maruz tutan %3.2’lük kısmı
hiç erozyona uğranmamış veya çok az uğramıştır. Orta derecede erozyona uğramış
topraklar %11.1’lik bir oran teşkil etmektedir. İlde toprakların %35.8’la en yüksek oranı
oluşturan kısım şiddetli erozyona maruzdur. İl topraklarının %4.2’sini oluşturan kısmı çok
şiddetli erozyona maruzdur. Veri bulunmayan veya su yüzeyi olan alanlar toplamda
%45.7’lik alan kaplamaktadır. Haritada "Yok" simgesi ile gösterilmiştir.
Şekil 8’de Bursa ili toprakları eğim sınıflarının konumsal dağılımını gösteren harita
verilmiştir. İlde toprakların eğimi, düz, hafif eğim, orta eğim, dik eğim ve çok dik eğim
sınıfları olarak gösterilmiştir. Şekil 8’de görüleceği gibi, Bursa ili arazileri, %33.5’inde
eğim %0–2, %44.7’sinde %2–6, %17,6’sında %6-12, %3.6’sında %12–20, %0.5’inde
%20-30 aralığında ve %0.2 sinde ise %>30’dan büyük eğime sahiptir.

Şekil 8. Bursa ili toprakları eğim haritası Şekil 9. Bursa ili toprakları derinlik haritası
Şekil 9'da Bursa bölgesi topraklarının derinliklerinin konumsal dağılımını gösteren
harita verilmiştir. Topraklarda bitki köklerinin geliştiği ve besin maddelerini temin ettiği
bölgenin derinliği önemlidir. Bursa ile topraklarının derinlik haritasında, Derin (90+ cm),
orta derin (50-90 cm), sığ (20-50 cm), çok sığ (0-20 cm) ve litozolik (kaya) olmak üzere
beş grup verilmiştir. Şekil 9'da görüleceği gibi toprakların %44'lük ve %23'ü sırasıyla çok
sığ ve sığ toprakları oluşturmaktadır. Çok sığ profilli topraklar genellikle şiddetli ve çok
şiddetli erozyona maruz kalmıştır. İl topraklarının %4.5’unu derin, %3.8’ini orta derin ve
%6’ını litozolik gruptaki topraklar oluşturmaktadır. Veri bulunmayan veya su yüzeyi olan
alanlar toplamda %18’lik alan kaplamaktadır. Haritada "Yok" simgesi ile gösterilmiştir.
Şekil 10’da bursa bölgesi yükseklik haritası verilmiştir. Haritada görüleceği gibi,
Bursa bölgesinin %55.4’ü 0-500 m aralığında yüksekliğe sahip, %34.2’si 500-1000 m
aralığında yüksekliğe sahiptir. Yüksekliğin fazla olduğu alanlarda toprak derinliği
azalmaktadır. Şekil 11’de ise bakı haritası verilmiştir. Haritada görüleceği gibi, tüm
yönlerin oransal miktarı yaklaşık olarak birbirine yakın değerlere sahiptir.
Hazırlanan haritalar, coğrafi bilgi sistemi desteği ile hazırlanmış, arazi
parametrelerinin alansal ve konumsal dağılımları belirlenmiştir. Coğrafi verilerin sayısal
ortama aktarılması ve genel kullanıma sunulması Ülkemizde çok yaygınlaşmamıştır. Her
kurum, araştırıcı sayısal verilerini oluşturmakta, analiz etmekte, sonuçlarının yayınlamakta,
ancak üretilen verinin paylaşımı söz konusu olmamaktadır. Örneğin Bağdatlı ve ark., 2014
yaptıkları çalışmada, Tekirdağ-Çerkezköy’de toprak ve su kaynakları potansiyelini coğrafi
bilgi sistemi yardımıyla belirlemişlerdir. Ancak elde edilen sayısal verilerin paylaşımı
gerçekleştirilmemiştir.
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Şekil 10. Bursa ili arazileri yükseklik haritası Şekil 11. Bursa bölgesi bakı haritası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye ulusal coğrafi veri portalında, arazi örtüsü,
hidrografya, jeolojik tesisler, jeoloji, korunan alanlar, topografya gibi verileri
paylaşmaktadır. Ancak burada da veriler ancak altlık olarak kullanılabilir olmaktadır.
Doğrudan kendi sisteminize aktararak çalışma olanağı sağlamamaktadır. Elde edilen
sayısal verilerin, belirli bir formatta ulaşılabilir olması, aynı verinin elde edilmesinde
harcanacak zaman ve maliyet unsurlarında tasarruf sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında
oluşturduğumuz veri tabanının, başka araştırıcıların da kullanımına sunulabilmesi için,
ArcGIS shape dosyası formatında https://bursaarazivarligi.wordpress.com/ adresinde
yayınlanmıştır. Çalışmalarla oluşturulan verilerin oluşturulacak merkezi bir veri tabanına
belirli bir formatta aktarılması, veriye ulaşımı kolaylaştıracak, araştırma maliyetini
azaltacaktır.
4. KAYNAKLAR
ANONİM (1995). Bursa İli Arazi Varlığı, T.C. Başbakanlık, Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Yayınları, İl Rapor No:16, Ankara.
ANONİM (2005). Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı, Ankara.
ANONİM (2013). "Toprak Tanımlama Kılavuzu", Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, FAO
/IUSS /ISRIC, 2013.
ANONİM (2017a). “Toprakların Sınıflandırılması”, Internet erişim tarihi: 09.07.2017
www.dicle.edu.tr /a/skaradogan/4/1eskisiniflama.pdf
ANONİM (2017b). “Arazi Sınıflandırması”, Internet erişim tarihi: 09.07.2017,
www.tarimziraat.com/faydali_bilgiler/toprak/404-arazi_siniflandirmasi.html
BAĞDATLI M.C., İSTANBULLUOĞLU A., BAYAR A.N. (2014). “Toprak ve Su
Kaynakları Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Belirlenmesi:
Tekirdağ - Çerkezköy İlçesi Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve
Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14, 017101, 17-25.
CANDEMİR F., ÖZDEMİR N. (2010). "Samsun İli Arazi Varlığı ve Toprak Sorunları",
Anadolu Tarım Bilim. Dergisi, 25(3), 223-229.
İNAN H.İ., YOMRALIOĞLU T. (2011). "Kırsal Arazi Yönetimi İçin Coğrafi Bilgi
Sistemi Modeli", 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18-22 Nisan 2011,
Ankara.
74

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

SOIL PENETRATION RESISTANCE AS AFFECTED BY SLOPE
ASPECT AND SOIL HORIZONATION IN GYPSIC HAPLUSTEPTS
Seval SÜNAL1
1

Ülkü DİKMEN1

Sabit ERŞAHİN2

Department of Forest Engineering, School of Forestry, Çankırı Karatekin University, Çankırı, Turkey
Corresponding author: sevalsunal@karatekin.edu.tr

Abstract
Gypsic Haplustepts are widespread in semi-arid regions of Turkey. Soil penetration resistance
(SPR) varies in these soils due to differences in topography and soil management. The aim of this
study was to evaluate the variation in SPR as affected by slope aspect and soil horizonation in
Gypsic Haplustepts in Çankırı region of Turkey. We measured SPR on a 200-m transect stretching
a side valley with a pair of north facing and south facing slopes. Both of north and south facing
slopes have topslope, shoulder, backslope, footslope, and toeslope (a typical hillslope model). Soil
profiles were open at each of five slope positions (topslope, shoulder, basckslope, footslope, and
toeslope) along both of the slopes (10 soil profiles). The SPR was measured with a penetrometer at
seven points at every soil horizon in each slope position. The data were analyzed by ANOVA test
and the means were grouped by LSD. The results showed that slope aspect influenced the SPR
significantly, while soil horizonation had no significant effect on SPR. We further evaluated data
by dummy variables in regression. The results showed that horizonation and slope aspect described
54% of the total variation in SPR. The results suggest thet slope aspect should be considered as an
important factor in managing the studied soils.
Key Words: Soil Penetration Resistance, Hillslope, Slope Aspect, Soil Depth

1. INTRODUCTION
Soil penetration resistance is an important soil physical quality indicator. Soil
penentration resistance of 2.0 MPa is critical upper limit for most of the cultivated plants,
while recent research results have shown the possibility of increasing the limiting value of
SPR to 3.5 MPa (de Lima et al., 2012). Slope aspect and soil depth are important features
influencing soil penetration resistance in sloping landscapes. SPR increases with soil depth
as friction between soil particles increases by depth (Campbell and O'Sullivan, 1991).
Yasin et al. (1993), found a cubic relationship between penetration resistance and depth.
SPR is also used as an indicator of the effect of soil management on soil
degradation (da Veiga et al., 2007). Soil management practices may differ in soil depth and
slope features. Soils in the north facing slopes are characterized by larger, more stable
aggregates, a more developed structure, and lower erodibility than those of the south facing
slopes (Kutiel et al., 1998). Therefore, the more developed soil structure of the north facing
slopes may also be associated with a lower soil penetration resistance (Stavi et al., 2008).
Soil penetration resistance may differ in elevation in a hillslope since soil depth differs
with the slope grade and position over the landscape.
Information on variation of SPR can help developing management options that
minimize crop production risks. Compacted soil zones limits nutrient uptake, infiltration,
percolation, aeration, and root development, which all result in decreased yields
(Bengough et al., 2011). Identification of high SPR hot spots is important to mitigate soil
compaction related degradation in agricultural soils. Research is needed to understand
interactions between soil horizonation and slope properties in semi-arid landscapes for a
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proper management of these fragile lands. The objective of this study was to evaluate
variation in SPR as affected by slope aspect and soil horizonation in a Gypsic Haplustept.
2. MATERIAL AND METHODS
The study area is located at north central Anatolia of Turkey (Fig.1). The climate in
the study area is Dry-sub-humid/semi-arid Central Anatolian climate (Iyigun et al., 2013).
The mean annual precipitation is 450 mm, most of which falls between October and May.
The landscape of the study area is designated as complex hillslopes over eroded foothills
located on a valley side of an active creek known as Aciçay (salty stream). The studied
hillslopes are designated as simple convex liner hillslopes. The study area shows a
dendritic drainage pattern (Schoeneberger, 2002). The soils of the study area are Gypsic
Haplustepts according to Soil Taxonomy (Schoeneberger, 2002). The parent material
comprises gypsum, sandstone, siltstone and claystone. The soils generally have A-Bw-C
horizons, while those at eroded shoulders have A-C horizons. The study soils have been
used for wheat production with conventional tillage over 50 years.

Figure 1. Location of the study area
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Penetration resistance measurement and data analysis: We measured SPR on a 200-m
transect stretching a side valley with north facing and south facing slopes. Both of north
and south facing slopes have topslope, shoulder, backslope, footslope, and toeslope (a
typical hillslope model). Soil profiles were open at each of five slope positions (topslope,
shoulder, basckslope, footslope, and toeslope) along north and south facing hillslopes (10
soil profiles). The SPR was measured with a penetrometer from surface to C horizon
(including C horizon) at seven points around each soil profile. The data were analyzed by
two-way ANOVA test.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Descriptive statistics for properties of study soils are given in Table 1. Soil organic
matter (SOM) content was more variable, while pH content was least variable in study
area. The soil organic matter (SOM) was more variable, this is because may be no-till in
north facing slope. Changes in agricultural management can potentially increase the
accumulation rate of soil organic C (SOC) (West and Post, 2002). Slope aspect is related to
the amount of solar radiation received at a location and influences soil moisture content,
soil microbial activity and organic carbon content (Thompson and Kolka, 2005). The pH
ranges between 7.86 and 8.79. The pH values are rather constant because of the gypsium
nature of the parent materials, low rate of weathering and low development of these soils
(Mahjoory, 1979). Similar observations have been reported by other researchers.
Table 1. Descriptive statistics for some soil properties (N=156)
Std.
Minimum Maximum Mean
deviation Variance
Penetration(MPa)
2.20
8.60 5.44
1.57
2.49
SOM (%)
0.03
3.13 1.70
0.71
0.50
Db (g/cm3)
1.03
1.74 1.22
0.15
0.02
Moisture (%)
1.39
34.11 13.80
8.21
67.48
CaCO3 (%)
3.64
68.00 25.00
11.78
138.81
EC(ds/m)
0.001
2.18 0.44
0.40
0.16
Sand (%)
11.60
67.00 30.47
11.19
125.34
Clay (%)
0.80
68.40 38.40
22.45
504.28
Silt (%)
0.90
73.40 31.30
20.86
435.43
pH
7.86
8.79 8.43
0.20
0.04
SOM: Soil organic matter. Db: Bulk density. EC: Electrical conductivity

Skewness Kurtosis
-0.07
-1.17
0.009
-0.63
0.53
-0.17
0.23
-0.81
0.69
0.49
2.48
7.76
1.51
2.52
0-.66
-1.13
0.68
-0.73
-0.71
-0.06

CV
28.9
41.7
12.8
59.5
46.9
90.1
36.6
58.2
66.4
2.37

Table 2. Two-way ANOVA for soil penetration resistance at soil aspect and soil
horizonation
Source
F
Sig.
Corrected Model
13.84
0.00
Intercept
1996.82
0.00
horizonation
3.47
0.01
aspect
22.24
0.00
horizon * aspect
4.59
0.00
a R Squared = .396 (Adjusted R Squared = .367)
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The data were analyzed by ANOVA test and the means were grouped by LSD. The
results showed that while slope aspect and soil horizonation influenced the SPR
significantly (Table 2). Several factors would be effective on this. Differences in SPR
between slope aspects would also be attributed to differences in soil development, which is
generally different between north and south faces. Differences in soil structure of the north
and south faces, this may influence SPR, which has a strong control on soil penetration
resistance. Soil horizonation influenced SPR significantly. We attributed this differences is
generally evaporation occur in top soil where soil moisture content is lower. As a result
penetration resistance had change with soil depth. Similar results have been reported in
many recent studies. Unger and Jones (1998), reported that soil penetration resistance
always increased with depth and soil moisture often increased. Additionally, the presence
of Bw horizon may have created an impermeable layer in soil depth. This layer reduces
hydraulic conductivity and prevent plant roots. Number of studies have been conducted of
impermeable layer impact on soils compaction.
4. CONCLUSION
We studied influences of slope properties on soil penetration resistance in a Gypsic
Haplusteps. Slope aspect and soil horizonation was a significant terrestrial variable
affecting soil penetration resistance in the studied Gypsic Haplusteps. We attributed this
difference in soil development is generally different between north and south faces. More
studies are needed to generalize the results and better understand the hydropedological
processes as related to terrestrial properties and soil variables in Gypsic Haplusteps. In
addition slope aspect and soil depth should be considered as an important factor in
managing the studied soils.
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Abstract
Soil and water were always used together, but their sciences were somewhat seperated. Especially
the vadose zone has long been a focus for soil and water relationship. Traditional pedology have
studies of soil–water relationships across spatial and temporal scales. Hydrological processes is
complexity in vadose zone, but little is known on the mechanism behind this control. Therefore
integrative studies are needed as the response to known soil processes challenges. The new
interdisciplinary –hydropedology- has been defined as an intertwined branch of pedology, soil
physics and hydrologic processes and their properties in vadose zone. The mission of
hydropedology is then to contribute to understanding soil macro and micromorphology and vadose
zone hydrology, soil forming processes together with other disciplines dealing with land, air and
water interfaces in aggregate/ped scale, horizon/pedon scale, and field/hillslope scale.
Key Words: Vadose Zone, Hydropedology, Pedology, Hydrology, Soil Physics

1. INTRODUCTION
Soils integrate the influences of parent material, topography, vegetation, climate,
microorganisms and may act as a first order control on the partitioning of hydrological
pathways (Park and van de Giesen, 2004). Soil properties and their distribution over the
landscape has long been recognized as a critical to hydrological processes. The affecting of
soil on hydrological processes is due to the ability of soil to transmit, store and react with
water (Park and Burt, 1999). The relationship between soil and hydrology is interactive.
Water is a primary agent in soil genesis and resulting in the formation of soil properties
(van Tol, 2011).
Pedology and hydrology are scientific disciplines inherently associated with the
landscape (Lin et al., 2006). Pedology is a branch of soil science the formation,
distribution, morphology, and classification of soils as natural or anthropogenically
(Wilding, 1985), while hydrology deals with the occurrence, distribution, circulation, and
properties of water (Lin et al., 2006). Soil and water relationship multiple scales control of
soil spatial variability. This relationship a critical determinant of the state of the vadose
zone. Traditional solutions and modelling for soil-water interactions have long been
plagued by fragmented discipline-limited efforts. Some limitations need to be overcome in
order to ally pedology and hydrology (Lin et al., 2005).
Hydropedology, integrates pedology, hydrology, geomorphology, soil physics, soil
chemistry and other related pedologic and hydrologic processes and the landscape soil
hydrology relationship across space and time (Lin, 2010) (Figure 1). Additional
hydropedology the transport of chemicals and energy by flowing water and spatiotemporal distribution of water in the soil under both saturated and unsaturated conditions
(Lin et al., 2006).
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Figure 1. A conceptual diagram showing the relationships of hydropedology to other
related disciplines
2. HYDROPEDOLOGYS FUNDAMENTAL ISSUES
Hydrological process (e.g., infiltration and subsurface flow) is difficult to observe
and measure. These processes are dynamic in nature with strong temporal and spatial
variation (Sivapalan, 2003). Spatial and temporal variation requires long-term
measurements to develop an understanding of the patterns of response and soil properties
are in the short term not dynamic in nature and their spatial variation is not random
(Webster and Oliver, 2001). Fundamental issues of hydropedology including 1) soil
structure and layering 2) soil morphology signatures of soil hydrology 3) water movement
4) hydrology as a factor of soil formation (Lin et al., 2005a). In this regard, hydropedology
offers potential opportunities for quantifying soil-forming processes.
Where, when, and how water moves through landscapes, its impacts on soil and
hydrological processes and soil spatial distributions needs to be better understood.
Conceptual models for water movement through and over the landscape are key factor of
hydrologic modeling, contaminant transport, and prediction of terrestrial ecosystem
functions (Lin et al., 2006). Essentially, hydropedology seeks to answer two fundamental
questions:
1) How is soil structure and distribution of soils over the landscape control on soil
water across spatio temporal scales?
2) How landscape water impacts soil evolution, variability, and functions? (Lin et al.,
2008).
Hydropedology is connects the pedon and landscape concept through linking
phenomena occurring at the microscopic (e.g. pores and aggregates) to the mesoscopic
(e.g. horizons and pedons) and the macroscopic (e.g. catenas and watersheds) levels, and
eventually to the megascopic (e.g. regional and global) scales (Lin et al., 2008) (Figure 2).
Additionally hydropedology deals with the variably saturated and unsaturated zone,
shallow root zone, deep vadose zone, temporally saturated zone, capillary fringe, wetlands,
and even subaqueous soils (Lin, 2003).
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Figure 2. Concepts of scales and spatial heterogeneity in pedologic and hydrologic
systems (Lin et al., 2006).
Identification and prediction of patterns across multiple scales are coming to the
forefront in hydropedology which offer rich and comprehensive insights regarding
variability and the underlying processes. Identification and prediction of patterns across
multiple scales are coming to the forefront in hydropedology which offer rich and
comprehensive insights regarding variability and the underlying processes (Lin et al.,
2005a).
Lin et al. (2006), describe how hydropedology provides a framework for better
understanding, measurement, modeling, and prediction of water fluxes. Hydropedologic
properties may be used land-use and soil management, input into hydrologic, ecological, or
other earth-surface models, and estimates of soil characteristics at unsampled or
unobserved locations. For example, Turk and Graham (2011) used to smaller scale
examine the extent and spatial distribution of vesicular horizons in the western US. They
have found that hydropedologic properties influence surface hydrology by restricting
infiltration. As another example, Scull et al. (2005) found that texture and the related
particle size distribution greatly inﬂuence the rate of water ﬂow through soils. This soil
property is a key input parameter in all hydropedologic models. Quisenberry et al. (1993),
showed that to conduct hydropedological studies due to the inadequacy of soil physics
information in interpreting the results of a study on water and chemical transport in the soil
in South Carolina.
The knowledge of the mechanism of action of hydropedology flow pathways has
become increasingly important in terms of the sustainability of agricultural practices in arid
and semi-arid regions (Ticehurst et al., 2007). Especially, it is important to knowledge of
effect of the processes in interaction with each other in the management of natural
resources in semi-arid regions. However little is known about how flow processes occur in
semi-arid regions (Ludwig et al., 2005). There are many examples in USA of landscapescale studies of hydropedology that have scrutinized the relationship between hydrologic
processes, but, hydopedologic studies are few in Turkey.
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3. ADVANCING HYDROPEDOLOGY
One critical properties for advancing hydropedology is of well-designed and
carefully maintained experimental watersheds, hillslopes or laboratories across a wide
range of geographic regions in both space and time field data collection (Lin et al., 2006).
Future needs in advancing hydropedology are bridging disciplines, scales, data, and
education. These factors including i) systems approaches to understanding and relationship
landscape–soil–water dynamics; ii) using patterns at various scales; iii) developing soil
inference systems and soil-water-plant dynamics; and iv) education of the next generation
of soil scientists and hydrologists (Lin et al., 2005a). One critical properties for advancing
hydropedology is of well-designed and carefully maintained experimental watersheds,
hillslopes or laboratories across a wide range of geographic regions in both space and time
field data collection (Lin et al., 2006). Future needs in advancing hydropedology are
bridging disciplines, scales, data, and education. These factors including i) systems
approaches to understanding and relationship landscape–soil–water dynamics; ii) using
patterns at various scales; iii) developing soil inference systems and soil-water-plant
dynamics; and iv) education of the next generation of soil scientists and hydrologists (Lin
et al., 2005a). New techniques using various types of hydropedologic tools and remote
sensing are needed. Innovative syntheses of hydrologic and pedologic data and knowledge
discovery are also important for advancing hydropedology. Pedotransfer functions utilizing
remote sensing and soil physics inputs could also be used to assist by providing
hydropedologic constraints and patterns that are either quantitative or qualitative.
4. CONCLUSION
Hydrology inﬂuences pedology through soil-forming processes which led to the
development of horizons and features. However, heterogeneity of soil properties, inﬂuence
hydrology through soil– water interactions at the pore, pedon, and hillslope scales.
Hydropedology focuses on the interface between the hydrosphere and the pedosphere. It
emphasizes flow and transport processes in field soils. Hydropedology is a promising
direction for the future of pedology as it adds quantitative hydrologic and soil physical
information to classical pedology. There is need to understanding of the feedback between
water redistribution on the landscape and the impact this has on soil properties. The
understanding of the feedback will provide to understand fundamental ecosystem
relationships. Therefore, integrating pedology and hydrology into hydropedology may
make an important contribution to the advancement of the soil science in the next years.
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Özet
Bu çalışmada, Van ili Erciş ilçesinde bağcılığın yoğun olarak yapıldığı yerler olan Bayramlı ve
Tekler köylerindeki mevcut bağ alanları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile belirlenmiştir. Çalışma
alanlarında veri tabanı olarak Harita Genel Komutanlığı (HGK)’ndan temin edilen 1/25.000 ölçekli
K50a2 pafta numaralı topoğrafya haritası kullanılmıştır. Görüntülerin bilgisayar ortamına
aktarılmasında ArcGIS 10 yazılımından yararlanılmış olup, istenilen analiz ve haritaların
oluşturulmasında ise ArcGIS’in alt birimlerinden olan 3D Analyst Tools’dan yararlanılmıştır.
Mevcut bağların koordinatlarının belirlenmesinde metre hassasiyetli Magellan marka GPS aleti
kullanılmış, Bayramlı köyünde 126.35 da, Tekler köyünde ise 25.15 da bağ alanı varlığı
belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmede her iki köyün de mevcut bağ alanlarının genellikle düz,
hafif ve orta eğimli olarak konumlandığı belirlenmiştir. Bakı analizleri sonucunda Bayramlı köyüne
ait bağların güney, güneydoğu, batı ve güneybatıya baktığı, Tekler köyü bağlarının ise kuzeybatı,
batı, güney batı ve güneye baktığı saptanmıştır. Yapılan iklim analizleri sonucunda (sıcaklık, yağış,
güneşlenme, don) her iki köy için de ekonomik anlamda bir bağcılık için iklim değerlerinin genel
anlamda sorun yaratmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bağ, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), İklim, Topografya

DETERMINATION OF THE EXISTING VINEYARDS WITH
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) IN ERCİŞ
DISTRICT OF VAN PROVINCE
Abstract
In this study, the existing vineyards of Bayramlı and Tekler villages, where the intensively
viticulture, were determined by Geographical Information Systems (GIS) in Ercis province of Van.
The 1/25.000 scaled map numbered topography of K50a2 and obtained from General Command of
Mapping was used as a data base in the study area. ArcGIS 10 software was used to transfer the
images into the computer and 3D Analyst Tools, which is a sub-unit of ArcGIS, was used to create
the desired analysis and maps. Magellan brand GPS instrument with meter scaled was used to
determine the coordinates of the existing vineyards. 126.352 da in Bayramlı village and 25.15 da in
Tekler village were determined as a vineyard area. According to evaluation results, it was
determined that both villages are located generally flat as well as light and medium sloped. As a
result of aspect analyses, it was determined that the vineyards in Bayramlı village are located with
South, South-East, West and South-West aspects, while North-West, West, South-West and South
aspects in Tekler village. As a result of climate analysis (temperature, rainfall, sunshine, frost),
roughly, climatic values were found not to be problematic for viticulture in both villages.
Key Words: Vine, Geographic Information Systems (GIS), Climate, Topography
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1. GİRİŞ
Güneydoğu tarım bölgesinin kuzey kesiminde bulunan Van ili, her ne kadar
ülkemizin topografik olarak yüksek (1725 m rakım) bir yöresi olsa da, 3713 km2
yüzölçümü ile dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün de yumuşatıcı etkisi
nedeniyle kendine özgü bir mikroklima özelliğine sahiptir. İlde sıcaklığın sınırlayıcı etkisi
nedeniyle bağcılık son derece sınırlı alanlarda yapılabilmekte ve üretilen üzüm miktarı
sadece yerel ihtiyacı karşılamaktadır. Ancak Van ili coğrafi konumu itibariyle bağcılığın
anavatanı olarak kabul edilen bölge içerisinde yer aldığından, geçmişte önemli bir bağcılık
merkezi olarak varlık göstermiştir. Günümüze gelindiğinde ise özellikle yaşanan
savaşlarda bağ alanları tahrip edilmiş ve yerine yeni bağlar tesis edilmemiştir. Aynı
zamanda ilde bağcılık tekniği yeterince geliştirilememiş, il ekolojisine uygun standart
çeşitler belirlenememiş, bağların çok yaşlı olmasından dolayı verim düşmüş ve bağ alanları
yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle bu gün bağ alanları
yok denecek kadar azalmıştır. İlde 2016 yılı itibariyle toplam bağ varlığı 380 da olarak
kaydedilmiştir (Anonim, 2016). Birkaç yıl öncesine kadar Edremit ve Gevaş ilçelerinde de
bağ alanlarına yaygın olarak rastlamak mümkünken günümüzde yalnız Merkez ve Erciş ile
kısmen Bahçesaray ilçelerinde bağ alanlarına rastlanmaktadır (Uyak ve Gazioğlu-Şensoy,
2009). Erciş ilçesinde ise 260 da bağ alanı (Anonim, 2016) olup, bağlar genellikle evlerin
önünde hobi amaçlı ve aile ihtiyacını karşılamak üzere ya 1 da’dan küçük ya da ticari
amaçla yaklaşık 1-10 da alan şeklinde yer almaktadır. Erciş ilçesinde bağ alanlarının bir
arada ve toplu olarak bulunduğu yerler ise oldukça sınırlı olup Bayramlı ve Tekler köyleri
bu bağlamda bağcılığın yoğun olduğu alanlar olarak ön plana çıkmaktadır.
Günümüzde hızla değişen pazar koşulları tarımsal üretimin doğru bir şekilde
planlanmasını zorunlu kılmaktadır. Tarımsal üretimin planlanması, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)’nın sağladığı teşviklerin bilimsel ve daha gerçekçi
temellere dayandırılması, çeşitli alternatif ürünlere yönlendirilmesi, strateji ve planların
oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle tarımsal ürünlerin
ülkemizdeki en uygun yetiştirme alanlarının hızla belirlenerek üretimlerinin
planlanmasında bilgisayar destekli Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniklerinin
kullanılması en yaygın uygulamalar arasında yer almaktadır (Peşkircioğlu ve ark., 2013).
Bu çalışma ile CBS’den yararlanılarak Erciş’te bağcılığın yoğun olarak yapıldığı Bayramlı
ve Tekler köylerindeki mevcut bağ alanları belirlenmiştir. Böylece Van ili Erciş ilçesinde
bağ alanı varlığının sağlıklı bir şekilde ortaya konulmasına zemin oluşturulmaya
çalışılmıştır. Çalışmada mevcut bağ alanlarının sıcaklık, güneşlenme süresi, toplam yıllık
yağış parametreleri, don riski, rakım, arazi bakısı ve arazi eğimi de dikkate alınmış ve
bağcık açısından uygunluğu değerlendirilmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma, 2015-2017 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü’nde yürütülmüştür.
2.1. Materyal
Çalışma alanı olarak bağcılığın yoğun olarak yapıldığı Van ili Erciş ilçesi Bayramlı
ve Tekler köyleri seçilmiştir. Çalışma alanları lokasyon haritası Şekil 1’de verilmiştir.
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2.2. Yöntem
2.2.1. İklim Verilerinin Hazırlanması
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden (Van) temin edilen Erciş ilçesine ait iklim
verileri Microsoft Office 2010 Excel yazılımı ile düzenlenmiş, iklim verilerinin aylık ve
yıllık ortalamaları hesaplanmıştır.
2.2.2. Haritaların Sayısallaştırılması
Çalışmada HGK’dan temin edilen 1/25000 ölçekli topografik harita kullanılmıştır.
Topografik harita ile yükseklik, eğim, bakı analizlerini yapmak amacıyla 10 metre
aralıklara sahip eş yüksekti (izohips) haritası çizilmiştir. Çizilen izohips haritaları daha
sonra eğim ve bakı haritalarını oluşturmak için kullanılmıştır. Eğim ve bakı haritalarını
oluşturmak için öncelikle TIN verisi daha sonra ise DEM (sayısal yükseklik modeli) verisi
oluşturulmuştur. TIN ve DEM verilerini oluşturmak için ArcGIS 10’un temel modülü olan
3D Analyst Tools’tan yararlanılmıştır. Sayısal arazi modeli olarak ifade edilen DEM verisi,
eğim ve bakı haritalarının oluşturulmasında temel oluşturmaktadır. Eğim ve bakı
haritalarını oluşturmak için elde edilen DEM verisi kullanılarak Spatial Analyst Tools
modülü ile eğim (slope) ve bakı (aspect) haritaları oluşturulmuştur.

Bayramlı

Tekler

Şekil 1. Çalışma alanları lokasyon haritası
2.2.3. Bağ Alanlarına Ait Sınırların Belirlenmesi
Mevcut bağların koordinatlarının belirlenmesinde metre hassasiyetli Magellan
marka GPS (Global Positioning System; Küresel Konumlama Sistemi) aleti kullanılmış, bu
amaçla çalışma alanında bulunan bağ alanları tek tek dolaşılarak koordinatlar alınmıştır.
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Alanın koordinatlar Excel ortamında düzenlenip ArcGIS 10 yazılımında Basemap haritası
ile çakıştırılmıştır. Çakıştırılan bu noktalara denk gelen bağ alanlarının kapladığı toplam
alanın tespit edilmesi için poligon verileri üretilmiştir. Elde edilen poligon verileri ile bağ
alanlarının kapladığı toplam alan tespit edilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Mevcut Bağ Alanlarının Belirlenmesi
Bayramlı ve Tekler köyleri mevcut bağ alanlarının dağılımı Şekil 2, mevcut bağ
alanı varlığı ise Çizelge 1’ de sunulmuştur. Bayramlı köyü için 40.41 ha’lık bir çalışma
alanı içerisinde mevcut bağların kapladığı alan 126352 da olarak belirlenirken, Tekler köyü
çalışma alanı 25.076 ha’lık bir alan olup mevcut bağların kapladığı alan ise 25157 da
olarak ölçülmüştür (Çizelge 3.1).

Şekil 2. Bayramlı (sol) ve Tekler (sağ) köyleri bağ alanlarının dağılımı
Ülkemizde CBS tekniklerinden yararlanılarak bağcılıkla ilgili yapılan çalışmalar,
bizim çalışmamızda olduğu gibi genellikle pilot alanlarda yürütülmüştür. Bu çalışmalar ya
mevcut bağ alanlarının belirlenmesine (Uysal, 2009; Yücel, 2009; Sertel ve ark., 2011), ya
farklı pilot alanlarda çeşit bazında uygunluk alanlarının tespitine (Alsancak, 2005) ya da
pilot alanlarda optimal arazi kullanımı için uygunluk analizi yapılarak bağcılığın
önerilmesine (Cengiz ve ark., 2013) yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Tekirdağ bağ
alanlarının değişimini yıllar bazında inceleyen ve Tekirdağ-Şarköy’de topografik açıdan
uygun yeni bağ alanlarını CBS ile belirlemeye çalışan Uysal (2009), Şarköy’de 2000
yılında 22676.5 da ve 2008 yılında ise 24863.35 da bağ alanı belirlerken, Yücel (2009),
Adana-Ceyhan Selimiye köyünde 88 da, Dutlupınar köyünde 764 da, Sarımazı köyünde
835 da, Hamidiye köyünde 124 da, Dokuztekne köyünde ise 1834 da bağ alanı varlığı
saptamıştır.
3.2. Çalışma Alanlarının Yükseklik Durumu
Yükseklik (deniz seviyesinden yükseklik (rakım) ve göreceli yükseklik) bağcılık
için çok önemlidir. Göreceli yükseklik bir bağın çevresine göre yüksekliği olup, bağlarda
kış aylarında meydana gelen soğuk zararı ve derecesini ortaya koymada önemli
kriterlerden birisidir.
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Çizelge 1. Bayramlı ve Tekler köyleri mevcut bağ alanı varlığı
Bayramlı
Tekler
Parsel no
Alan (da)
Parsel no
1
3.746
1
2
2.269
2
3
1.108
3
4
1.586
4
5
1.702
5
6
1.931
6
7
2.041
7
8
2.327
8
9
0.449
9
10
3.347
10
11
2.994
11
12
1.261
12
13
1.234
13
14
1.479
14
15
1.117
15
16
1.771
16
17
3.411
17
18
1.696
18
19
2.499
19
20
2.201
20
21
3.899
21
22
1.148
22
23
1.261
23
24
1.191
24
25
2.987
25
26
0.725
26
27
1.742
27
28
2.676
28
29
2.444
29
30
4.815
30
31
1.384
31
32
1.261
32
33
0.162
33
34
1.677
34
35
2.592
36
1.844
37
2.088
38
3.453
39
3.151
40
6.202
41
3.915
42
4.153
43
3.198
44
6.575
89

Alan (da)
0.604
0.852
1.124
0.790
0.287
0.127
0.072
0.596
0.504
0.255
0.390
0.330
0.246
0.130
0.168
0.504
0.417
0.329
0.264
0.938
1.647
1.374
0.325
0.849
0.248
0.304
0.367
0.164
0.205
1.083
1.185
0.877
1.391
1.858
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45
46
47
48
Toplam

6.267
1.946
7.796
5.631
126.352

25.157

Her iki köy için de topografik haritaya ait yüksekliğin 1650 m ile 2030 m arasında
olduğu saptanmıştır. Bayramlı köyünde mevcut bağ alanlarının denizden yüksekliğinin
(rakım) 1725 m ile 1780 m arasında (Şekil 3), Van Gölü’nden yüksekliğinin ise 75-130 m
arasında değiştiği belirlenmiştir. Tekler köyü mevcut bağ alanlarının yüksekliğinin 1720 m
ile 1810 m arasında (Şekil 3), Van Gölü’nden yüksekliğinin ise 70-160 m arasında
değiştiği gözlenmiştir. Her iki köy de topografik olarak yüksek bir rakıma sahip olsa da
Van Gölü’nün yumuşatıcı etkisi nedeniyle yüksekliğin bağcılığı sınırladığı fakat tamamen
engel olmadığını söylemek mümkündür.

Şekil 3. Bayramlı (solda) ve Tekler (sağda) köyleri mevcut bağ alanlarının yükseklik
dağılımı haritası
3.3. Çalışma Alanlarının Eğim Durumu
Bağcılık açısından bir diğer önemli özellik eğimdir. Eğim, diğer önemli terroir
bileşenleri olan toprak ve iklim özelliklerinin de asma üzerindeki etkilerini
belirleyeceğinden özellikle dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir (Yiğini
ve Ekinci, 2016). Bağcılıkta soğuk havanın hızlıca uzaklaşması için hafiften orta dereceye
eğim (%5-10) tercih edilirken bu değerlerden yüksek eğimler erozyona neden olacağından
istenmez (Kurtural ve ark., 2008).
Bayramlı köyünde mevcut bağ alanlarının bulunduğu çalışma alanı 40.41 ha olarak
belirlenirken, Tekler köyü mevcut bağ alanlarının bulunduğu çalışma alanı 25.07 ha’lık bir
alanı kaplamaktadır. Her iki köye ait çalışma alanının eğim durumu altı sınıf olarak
değerlendirilmiş ve mevcut bağ alanlarının eğim sınıfları ve alansal dağılımları Çizelge
2’de, eğim dağılımı ise Şekil 4’te verilmiştir. Söz konusu çizelge ve şekiller incelendiğinde
Bayramlı köyü çalışma alanının eğim durumunun genellikle hafif ve orta eğimli olarak
dağılım gösterdiği, Tekler köyü çalışma alanının eğim durumunun ise genellikle düz, hafif
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ve orta eğimli olarak dağılım gösterdiği görülmüştür. Ülkemizde genel olarak %5 ile %20
arasındaki eğimli arazilerin bağcılık açısından uygun olduğu kabul edilmektedir (Çelik ve
ark., 1998). Yapılan analizler sonucunda Bayramlı köyünde mevcut bağ alanlarının genel
olarak %0 ile %12 eğim derecelerine, Tekler köyünde mevcut bağ alanlarının ise genel
olarak %0 ile %20 eğim derecelerine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu bağlamda her iki
köyün de eğim durumlarının bağcılık açısından uygun olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 2. Bayramlı ve Tekler köyleri mevcut bağ alanlarının eğim sınıfları ve alansal
dağılımları
Sınıf
Bayramlı
Tekler
%
Alan (ha)
%
Alan (ha)
Düz
0-2
6.79
0-2
6.04
Hafif Eğimli
2.01-6
15.23
2.01-6
4.06
Orta Eğimli
6.01-12
13.26
6.01-12
7.12
Dik Eğimli
12.01-20
2.72
12.01-20
3.75
Çok Dik
Eğimli
20.01-30
1.54
20.01-30
1.65
Sarp Arazi
30 <
0.87
30 <
2.45
40.41
25.07
Toplam

Şekil 4. Bayramlı (solda) ve Tekler (sağda) köyleri mevcut bağ alanlarının eğim
haritası
3.4. Çalışma Alanlarının Bakı Durumu
Bakı güneş ışınlarının bağ alanının üzerine geliş açısını belirlediğinden, toplam
sıcaklık bütçesini de doğrudan etkiler (Yiğini ve Ekinci, 2016). Çalışma alanı olarak
mevcut bağ alanları toplamda 65.486 ha’lık (40.41 ha Bayramlı köyü, 25.07 ha Tekler
köyü) bir alanı kaplamaktadır. Söz konusu alanın düz yüzey (su yüzeyleri gibi herhangi bir
eğimi olmayan yüzeyler) ile dört ana ve dört ara yön olmak üzere toplam dokuz yönde bakı
analizi yapılmıştır. Yapılan ölçüm işlemi sonrası düz yüzeylerin 7.380 ha, kuzeye bakan
alanların 1.314 ha, kuzeydoğuya bakan alanların 0.08 ha, güneydoğuya bakan alanların
13.240 ha, güneye bakan alanların 7.604 ha, güneybatıya bakan alanların 10.225 ha, batıya
bakan alanların 11.975 ha ve kuzeybatıya bakan alanların ise 12.435 ha’lık bir alanı
kapladığı belirlenmiştir.
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Çizelge 3. Bayramlı ve Tekler köyleri mevcut bağ alanlarının bakı durumu ve alansal
dağılımları
Yöney dağılımı
Bayramlı
Tekler
Düz
3.25
4.130
Kuzey
0.04
1.274
Kuzeydoğu
0.08
Doğu
1.122
0.110
Güneydoğu
11.39
1.850
Güney
5.082
2.522
Güneybatı
7.70
2.525
Batı
8.445
3.530
Kuzeybatı
3.30
9.135
Toplam
40.41
25.07

Şekil 5. Bayramlı (solda) ve Tekler (sağda) köyleri mevcut bağ alanlarının bakı
haritası
Bayramlı ve Tekler köyleri mevcut bağ alanlarının bakı durumu ve alansal
dağılımları Çizelge 3.3, bakı analizi ise Şekil 3.4’de verilmiştir. Çizelge 3 ve Şekil 5’ten de
izleneceği üzere Bayramlı köyü mevcut bağ alanlarının genel olarak güneydoğu (11.39 ha),
güney (5.082 ha), güneybatı (7.70 ha) ve batı (8.445 ha) yönlerine baktığı görülmektedir.
Tekler köyü mevcut bağ alanlarının yöney dağılımlarının ise; en fazla 9.135 ha alan ile
kuzeybatı yönüne baktığı, düz yüzeylerin 4.130 ha, batı yönüne bakan bağların 3.530 ha,
güney ve güneybatıya bakan bağların ise sırasıyla 2.522 ha ile 2.525 ha’lık bir alanı
kapladığı saptanmıştır.
Bir yerde bağ tesis ederken yer ve yöney bağcılığı sınırlayıcı etkiye sahip iki
önemli faktördür. Çünkü her bağın güneşlenme derecesi ve süresi, bağın yerine ve yönüne
göre değişkenlik gösterir. Van ili gibi bağcılığın sınırlı yerlerde yapıldığı yörelerde ise her
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yönün ayrı bir önemi vardır. Yönler içinde, güneye bakan tepeler ve yamaçlar en sıcak
yönlerdir. Bu nedenle Van ili gibi soğuk bağcılık bölgelerinde genellikle bağların güneye
bakması uygundur. Soğuk bölgelerde güney yönünden sonra sırasıyla uygun olan yönler;
güneybatı, güneydoğu, batı ve doğudur. Bayramlı köyü yöney dağılımları bağcılık
açısından uygun iken, Tekler köyünde kuzeybatıya bakan yönlerin fazla olması oldukça
dikkat çekicidir. Bu durumda Kuzey yönü, soğuk yerlerde en az güneş gördüğünden daha
soğuktur ve asmalar daha geç uyanacaklarından salkımlardaki taneler olgunlaşamayacaktır.
3.5. Çalışma Alanlarının İklim Değerleri
Çalışma alanlarının iklim özelliklerini ortaya koymak amacıyla elde edilen iklim
verileri CBS ArcGIS yazılımına aktarılmış ancak çalışma alanının dar olması ve elde
edilen haritaların istenilen doğrultuda olmaması nedeniyle sadece grafik oluşturmak
zorunda kalınmıştır. Bu doğrultuda çalışma alanının bağcılık açısından önem arz eden
iklim verileri (sıcaklık, yağış, don, güneşlenme) değerlendirilmiş ve grafik olarak
sunulmuştur.
3.5.1. Sıcaklık
Ekonomik anlamda bir yörede bağcılık yapılabilmesi için yıllık ortalama sıcaklığın
9ºC, en soğuk ayın ortalama sıcaklığın -2ºC ve gözlerin uyanması ve sürmesi için
ilkbaharda sıcaklığın l0ºC’nin üzerinde olması gerekir (Çelik, 2007). Çalışmanın
yürütüldüğü alanlarda karasal iklim hâkimdir.
Aylık Ortalama Sıcaklık (˚C)*
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Şekil 6. Erciş ilçesine ait beş yılın aylık sıcaklık ortalamaları
*: 2012 ve 2013 yıllarında bazı aylara ait kayıt alınamamıştır.
Erciş ilçesine ait beş yılın aylık sıcaklık ortalamaları Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6
incelendiğinde, yıllık ortalama sıcaklığın 7oC ile 10oC arasında, en sıcak ay ortalamasının
22.9oC, en soğuk ay ortalaması -4.2oC, yaz ayları ortalaması 21.4oC, gelişme dönemi
ortalama sıcaklığının ise 16.2oC olduğu görülmektedir. Her ne kadar yıllık ortalama
sıcaklık ve en soğuk ay ortalaması genellikle bağcılık için alt sınır kabul edilen değerlerin
altında olduğu görülse de Van Gölü havzasının etrafının dağlarla çevrili olması ve gölün
yumuşatıcı etkisinden dolayı bir mikroklima özelliği göstermesi Erciş’de bağcılık için
elverişli alanların olmasına ve ekonomik anlamda bağcılık yapılabilmesine olanak
sağlamaktadır.
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3.5.2. Yağış
Genel olarak yağış deyince yağmur, dolu ve kar anlaşılmaktadır. Yağmur düzenli
ve mevsiminde yağarsa asma için son derece yararlıdır. İlkbahar, sonbahar ve kışın yeterli
yağış alan ve ortalama yağışın 500-600 mm olduğu yerlerde sulama yapmadan bağcılık
yapılabilmektedir. Bu değerlerin altında yağış alan yerlerde ise ekonomik anlamada bir
bağcılık yapılabilmesi için sulama yapılmalıdır. Dolu yağışı özellikle ilkbahar ve yaz
aylarında görülebilmektedir. İriliğine bağlı olarak bağlarda önemli zararlanmalara yol
açabilir. Kışın kar şeklinde düşen yağış, ilkbaharda eriyerek toprağa geçer ve gelişme
dönemi boyunca toprakta depolanan su olarak sürekli bir su kaynağı oluşturur (Çelik,
2007). Bununla birlikte aşırı kar yağışı başta asmanın vejetatif organlarına zarar
verebilmektedir.
Aylık Toplam Yağış (mm)*
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Şekil 7. Erciş ilçesinin beş yıllık aylık yağış dağılımı
*: 2011 yılından sonra kayıt alınmamıştır.
Erciş ilçesinin beş yıllık aylık yağış dağılımı Şekil 7’de sunulmuştur. Şekil 7
incelendiğinde Erciş ilçesinde yıllık ortalama yağışın 400 mm civarında olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla ekonomik anlamada bir bağcılık için sulama yapılması
gereklidir. Bunun yanı sıra yağışın yıl içerisindeki dağılımı da önemlidir. Erciş ilçesinde
yağışların yıl içerisine yayılmış olduğu görülse de özellikle yaz aylarında sıcaklığın yüksek
olması sebebiyle bitki ve topraktan suyun buharlaşması ile oluşabilecek zararların
önlenebilmesi için yaz aylarında birkaç kez sulama yapılması son derece yararlı olacaktır.
3.5.3. Güneşlenme
Asma güneşi seven bir bitki olup, sürgünlerinin iyi gelişmesi ve odunlaşması,
meyve oluşumu ve olgunlaşması için bol ışık ve güneşlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Erciş
ilçesinin güneşlenme süresi Şekil 8’de verilmiştir. Şekil 8 incelendiğinde Erciş’in günlük
ortalama güneşlenme süresinin 7 saat 36 dakika olduğu görülmektedir. Buna göre Erciş’in
ortalama güneşlenme süresi (7x60+36/60)x365=2774 saat olarak hesaplanmıştır.
Ekonomik anlamda bir bağcılık için yıllık güneşlenme süresinin 1500-1600 saat olması
gerektiği dikkate alındığında Van ili Erciş ilçesinin asmanın güneşlenme ihtiyacını
fazlasıyla karşıladığını söylemek yanlış olmayacaktır.
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Şekil 8. Erciş ilçesinin güneşlenme süresi (Anonim, 2017)
Kelen (1991), Van ilinin güneşlenme süresini 2774 saat olarak belirtirken, Uyak ve
Gazioğlu-Şensoy (2009), 33 yıllık uzun yıllar iklim verileri doğrultusunda Van ili günlük
ortalama güneşlenme süresinin 7 saat 58 dakika ve yıllık güneşlenme süresinin 2908 saat
olduğunu, Gazioğlu-Şensoy ve Balta (2010) ise Van ili için günlük ortalama güneşlenme
süresinin 7 saat 36 dakika olduğunu bildirmişlerdir.
3.5.4. Don
Kış donları herhangi bir ekolojide bağcılığı sınırlayan en önemli iklim
faktörlerinden birisidir. Erciş ilçesinin beş yıllık donlu günler sayısı Şekil 9’da
sunulmuştur.
Donlu Günler Sayısı
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Şekil 9. Erciş ilçesinin beş yıllık donlu günler sayısı
Uyak ve Gazioğlu-Şensoy (2009)’a göre Van ili asma gelişim dönemi, 1 Mayıs-27
Eylül tarihlerini içermektedir. Şekil 3.9 incelendiğinde, bu tarihler arasında don olaylarının
meydana gelmemesi bağcılık açısından sınırlayıcı bir durumun olmadığını göstermektedir.
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4. SONUÇ
Tarımsal kayıt, bir bölgede veya belirlenmiş bir alanda üretim alanı ve tarımsal
ürünlerin verimi üzerine bilgi toplama işidir. Tarımsal kayıt ile tarımsal üretimi ve
mekânsal dağılımı ölçebilmek, kırsal yapıyı karakterize edebilmek, tarım politikalarının
denetimi ve geliştirilmesini kolaylaştırabilmek, tarım kredilerinin dağılımını optimize
edebilmek, ürün verimini tahmin edebilmek ve araştırma verileri üretebilmek mümkündür.
Tarımsal bir kaydın başarısı ise coğrafi referanslama yoluyla, diğer mekânsal bilgilerin
entegrasyonuna izin vermek için bölgelerin ve coğrafi konumların doğru ölçülmesi ile
mümkündür. Bu çalışmada, Van ili Erciş ilçesinde bağcılığın yoğun olarak yapıldığı yerler
olan Bayramlı ve Tekler köylerindeki mevcut bağ alanları CBS ile belirlenmiştir. Yapılan
yükseklik analizi sonucunda, çalışma alanının yükseklik değerleri fazla görünse bile
dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün yumuşatıcı etkisi bir mikroklima
özelliği sunmakta ve bağcılık sınırlı da olsa bu alanlarda yapılabilmektedir. Eğim analizi
sonucunda Bayramlı köyü bağlarının genellikle hafif ve orta eğimli, Tekler köyü bağlarının
ise düz, hafif ve orta eğimli olarak dağılım gösterdiği saptanmıştır. Her iki köyde de
mevcut bağların eğim durumunun bağcılık açısından uygun olduğu görülmüştür. Bakı
analizi sonucunda Bayramlı köyü mevcut bağ alanlarının genel olarak güneydoğu, güney,
güneybatı ve batı yönlerine baktığı ve bu durumun ekonomik bir bağcılık açsından sıkıntı
yaratmadığı tespit edilirken, Tekler köyü mevcut bağ alanlarının genel olarak kuzeybatı
yönüne baktığı ve bu durumun bağcılık açısından sorun oluşturduğu tespit edilmiştir.
Yapılan iklim analizleri sonucunda (sıcaklık, yağış, güneşlenme, don) her iki köy için de
ekonomik anlamda bir bağcılık için iklim değerlerinin genel anlamda sorun yaratmadığını
söylemek mümkündür. Bu çalışma, yörede bağ alanlarının CBS ile belirlenmesi üzerine
yapılan ilk çalışma olması bakımından önemlidir. CBS, bağ alanlarının belirlenmesinde
zaman, maliyet ve doğruluk açısından büyük avantajlar sağlamıştır. Bu çalışmanın bundan
sonraki çalışmalara ışık tutacağı ve elde edilen verilerin tarımsal istatistiklerin
oluşturulmasında önemli ve doğru bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. Bundan
sonraki çalışmalarda özellikle çok sayıda ve dağınık durumda olan bağ alanlarında CBS
gibi modern teknolojilerin kullanımı hem maliyeti düşürebilecek hem de zamandan önemli
ölçüde tasarruf sağlayabilecektir. Ayrıca sadece mevcut değil potansiyel bağ alanlarının da
belirlenmesinin, yöre bağcılığının gelişimine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI, BEKLENTİLER VE
SORUNLAR: SAKALIKESİK-ERZURUM TOPLULAŞTIRMASI
ÖRNEĞİ
Müdahir ÖZGÜL1
1

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Erzurum,Türkiye
Sorumlu yazar: mozgul@atauniedu.tr

Özet
Arazi toplulaştırma çalışmalarının temel hedefi, tarımsal üretimin artırılması yanı sıra doğal
kaynakların korunmasını ve kırsal nüfusun tarımsal, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan
sürdürülebilir gelişimini sağlamaktır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tarımsal
altyapının geliştirilmesi amacıyla arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerine yönelik önemli
projeler geliştirilmekte ve yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı; üç ayrı havzada arazisi bulunan
Erzurum İli’nin tarımsal arazi potansiyeli ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarını
değerlendirmek ve bu kapsamda arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği Sakalıkesik Ovası
toplulaştırması çalışmalarının mevcut durumunu analiz etmektir. 3083 Sayılı Kanun kapsamında
Erzurum’da 6 ilçede 72 yerleşim biriminde yaklaşık 62500 ha alan Bakanlar Kurulu Kararı ile
toplulaştırma uygulama alanı ilan edilmiştir. Sakalıkesik Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında
Palandöken ve Aziziye ilçelerinde 16 farklı yerleşim biriminde yaklaşık 12000 hektarlık alanda
çalışmalar devam etmektedir. Erzurum ili arazileri, farklı iklim özellikleri, topoğrafik yapısı, toprak
özellikleri ve jeofiziksel karakteristikleri ile özel bir konuma sahiptir. Sakalıkesik Ovası Erzurum
Ovası içerisinde yer almakta olup graben görünümlü ve etrafı volkanik kütlelerden ibaret arızalı
dağlık alanlarla çevrilmiştir. Arazi toplulaştırma çalışmalarına dâhil edilen çiftçilerin
beklentilerinin karşılanamadığı, toplulaştırma itiraz davalarının fazlalığı ve çiftçilerle yapılan
birebir görüşmelerle tespit edildiğinden söz konusu memnuniyetsizliğin arazi-toprak kaynaklı
analizi yapılmıştır. Proje uygulama sahası, Sakalıkesik Ovası, arazi çalışmaları ile incelenmiş ve
farklı fizyografik ünitelerde gelişen toprakların özellikleri belirlenmiştir. Toplulaştırmada baz
alınan toprak haritalarının yetersiz ve toplulaştırma amaçlı sınıflandırma ve değerlendirme
işlemlerinin doğrudan harita tabanlı olduğu, projede arazi özelliklerinin yeterince dikkate
alınmadığı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Arazi Toplulaştırma, Sakalıkesik Ovası

LAND CONSOLIDATION STUDIES-EXPECTATIONS AND
PROBLEMS: CASE STUDY FOR SAKALIKESIK-ERZURUM
CONSOLIDATION PROJECT
Abstract
The main target of land consolidation is to increase agricultural production. Meanwhile land
consolidation can promote improved management of natural resources and improve agricultural,
economic and social sustainability of local community and protect and enhance the environment.
Important projects on land consolidation and improvements of in-field services have been
developed and undertaken in Turkey as in many other developed countries. The objective of this
study was to analyze and evaluate agricultural potential and land consolidation and in-field service
studies in the Sakalikesik plain of Erzurum province which has lands in three different watershed.
The Turkish Council of Ministers declared Erzurum (62500 ha in 6 towns and 72 locations) with
the Law 3083 as the Land Consolidation Study Site. Presently, land consolidation studies have
been continuing in about 12000 ha land in Aziziye and Palandoken towns under the Sakalikesik
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Land Consolidation Project. The project area land has a specific place regarding to different
climatic properties, topographical structure, soil properties and geophysical characteristics.
Sakalikesik plain within the Erzurum great plain surrounded by mountains with graben look and
harsh volcanic ash. It has been obtained by the number of lawsuits against land consolidation
results and face to face interviews with the farmers incorporated into the land consolidation studies
that the expectations of the farmers were not met; therefore the reasons related to land-soil were
analyzed. Land surveys and soil characterization studies have been done in the project site,
Sakalikesik plain. The results indicated that soil maps considered in land consolidation was
insufficient and land characteristics have not taken enough into consideration in consolidation
aimed classification and evaluation system.
Key Words: Land Consolidation, Sakalıkesik Plain

1. GİRİŞ
Hızlı nüfus artışına paralel olarak açlığın ve yoksulluğun gittikçe artış gösteriyor
olması tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı gibi konuların önemini
ortaya koymaktadır. Bu aşamada tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilirliği
açısından toprakların mevcut potansiyel özelliklerinin bilinmesi büyük önem arz etmekte
olup alınması gereken tedbirlere dikkat çekmektedir.
Ana materyalden toprak oluşumunda sisteme katılma, yıkanma, taşınma ve
dönüşüm olayları meydana gelmekte ve toprak profilinde horizon farklılaşması
oluşmaktadır. Toprak çeşitleri ve bunlar arasındaki farklar göz önüne alındığında toprak
genetiğinin temel kavramı olan toprak oluş faktörleri akla gelse de toprak ve çevre şartları
arasındaki ilişki yalnız başına toprak oluşum mekanizmasını tanımlamak için yeterli
değildir. Çünkü bir toprağın oluşu ve özelliklerinin ortaya çıkışı, profilde aktif rol oynayan
fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların değişik çevrelerdeki farklı katkı ve etki
derecelerine bağlıdır (Dinç ve ark., 2001).
Toprağın devamlı ve verimli bir şekilde kullanımını sağlayabilmek için her şeyden
önce çok iyi tanınmasına gereksinim vardır. Çünkü toprak doğal bir bütündür; yani toprak
bulunduğu yerde o topraktır. Toprağı iyi tanımak ve tam tanımlamasını yapabilmek için
oluştuğu yerde yani arazide incelenmesi gerekir. Çünkü her toprak, bulunduğu yerin
oluşum koşullarını yansıtan kendine özgü bir morfolojiye sahiptir (Şimşek, 2002).
Arazi toplulaştırması çeşitli ülkelerin kendi yasa ve sistemlerine göre farklı
yapılmaktadır. Birçok ülkede değişen koşullara uyma sonucunda farklı uygulamanın ortaya
çıkması toplulaştırmanın değişik anlamlar taşımasına yol açmıştır. Tanımı ne olursa olsun
arazi toplulaştırması iki farklı duruma çözüm getirmek amacını gütmektedir. Bunlardan
birincisi küçük arazi parçalarının rasyonel tarım işletmesi olacak hale getirilmesi, ikincisi
ise fazla dağınık parsellerin birleştirilmesidir (Lopez, 1962).
Verkoren (1964), toplulaştırmanın sağladığı az miktarda gelir artışının dahi, net
geliri oldukça düşük olan çiftçilerimizin hayat standardını yükseltmeye yetebileceğini ve
tarım bölgesinde daha elverişli sosyal koşullara yol açabileceğini belirtmiştir. Ayrıca bu
önlemlerin üretimi artırma fonksiyonu dışında, sosyal adaleti sağlamaya yönelik ayrı bir
özelliği olduğunu belirtmiştir.
Konuyla ilgili olarak; Boyacıoğlu (1975), Takka (1988), Arıcı ve Demir (1996),
Çevik (1974), Çelebi ve Kara (1989), Çalışkan ve Ünal (2005), Wu ve ark. (2004),
Oosterbroek (1967), Niewkoop (1988), Şahin (2001), Erkan (2005), Uçar ve Kara (2006),
Taşdemir (2001), Demirel (2003), Çevik ve Tekinel (1988), Plusguellec (1983) farklı
çalışmalar yaparak sonuçlarını aktarmışlardır.
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Bu çalışmanın amacı; üç ayrı havzada arazisi bulunan Erzurum İli’nin tarımsal
arazi potansiyeli ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarını değerlendirmek
ve bu kapsamda arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği Sakalıkesik Ovası
toplulaştırması çalışmalarının mevcut durumunu analiz etmektir.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Araştırma Alanının Konumu
Araştırma alanı olarak seçilen Sakalıkesik Ovası Doğu Anadolu Bölgesi`nde,
Yukarı Fırat Havzası`nda olup, Erzurum Ovası`nın güneybatı bölümünü oluşturmakta ve
39o 46' – 39o 58' kuzey enlemleri ile 41° 00' – 41o 15' doğu boylamları arasında yer
almaktadır. 1750-2000 kotlarında bulunan araştırma sahasının yüzölçümü 15600 ha olup,
doğu-batı istikametindeki uzunluğu 18-20 km, kuzey-güney istikametindeki genişliği ise 810 km'dir (Anonim, 1987).
Sakalıkesik Ovası, güneyinde 2700-3000 m. yükseklikteki Palandöken Dağları,
Kuzeyinde Karasu Nehri, doğusunda Erzurum ili yerleşim yeri ve batıda ise Turnagöl Dağı
(2250 m) arasında yer almaktadır.
2.2. Toprak Özellikleri ve Etkileri
Sakalıkesik Ovası’nı oluşturan vadi tabanlarında alüvyal topraklar yayılış gösterir.
Bunlar genellikle taze tortul depolar üzerindeki genç toprak olarak tanımlanırlar.
Çoğunlukla horizonlar bulunmaz veya çok zayıf gelişmiştir. Buna karşılık değişik özellikte
mineral katlar, (A) C profili bulunur.
Erzurum Ovası batıda Turnagöl Dağı volkanik kütlesi ile iki kola ayrılır, güney
koluna Sakalıkesik-Dereboğazı Ovası denilmekte olup, buradaki volkanik kütlelerin
içerisine 7 km kadar sokulur. Bir bütün olarak ele alındığında Erzurum Ovasının güney
kesminde birikinti yelpazeleri, güneybatıda plio- kuvaterner çökelleri yer almaktadır
(Atalay, 1978).
Sakalıkesik Ovası’nı da içerisine alan Erzurum Ovası hakiki bir graben olup, etrafı
volkanik kütlelerden ibaret arızalı dağlık alanlarla çevrilmiştir. Sakalıkesik ovasının,
Sakalıkesik köyünün doğusu ile Taşlıgüney köyünün kuzeyinnde yer alan kısmı kil, kumlu,
marnlı kireçtaşı tabakalarından ve kısmen de çakıl ve kum depolarından oluşmuş pliokuvarterner formasyonudur. Bu formasyon ovada en üst kotlarda yer almaktadır (Atalay,
1978).
Ovanın Yarımca Köyü ile Atatürk Üniversitesi arazileri ve güneyindeki Palandöken
etekleri arasında kalan kısmı ise çakıl ve kumdan oluşmuş kuvaterner formasyonudur.
Ovanın geriye kalan büyük bir kısmı, (Pulur Çayı yatağı ve kollarının sağ ve sol sahilleri)
ise mil ve kumdan oluşmuş kuvaterner formasyonudur (Atalay, 1978).
2.3. İklim Durumu
Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Havzasında bulunan araştırma sahasından
karasal iklim hüküm sürer. Yıllık ortalama yağış miktarı 410.9 mm’dir. Yağışlar en çok
Mart ve Temmuz ayları arasında düşmektedir. En fazla yağış mayıs ayında (72.9 mm), en
az yağış ise Ağustos ayında (18.3 mm) düşmektedir. Bitki vejetasyon periyodu olan
1 Mayıs – 20 Ekim döneminde 225.9 mm yağış düşmektedir (Anonim, 1974, 1984;
Anonim, 1994).
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Şekil 1. Erzurum iline ait yıllık ortalama yağış miktarı, ortalama buharlaşma miktarı
ve sıcaklık değerleri (Anonim, 2014)
2.4. Örnekleme Yerlerinin Belirlenmesi
Örnek yerlerinin belirlenmesi amacıyla çalışma alanı olan Sakalıkesik ovası
tamamen gezilerek aynı yükseltide benzer topoğrafik koşullara göre açılacak profil yerleri
belirlenmiştir.
Tekstür, Bouyoucos hidrometre yöntemine göre (Gee ve Bauder, 1986), pH, 1:2.5
(Mc Lean, 1982), Karbonat (Kireç Tayini), Kalsimetre cihazı kullanılarak (Nelson, 1982),
Organik Madde, Smith-Weldon yöntemi kullanılarak (Nelson ve Sommers, 1982), Katyon
Değişim Kapasitesi (KDK): Toprak örneklerinin katyonları tutma ve bu katyonların yer
değiştirme özellikleri adsorbe edilen sodyumun ölçülmesi metodu yoluyla tayin edilmiştir
(Rhoades, 1986) Hidrolik İletkenlik, (Baykan ve ark.,1965, Richards, 1954), Elektriksel
İletkenlik (EC), EC metre ile ölçülmüştür (Demiralay, 1993).
3. BULGULAR
Çizelge 1. Haplustent büyük grubu (arazi özellikleri)
Koordinatları: 390 53’ 18,47” Kuzey 410 10’ 21,04”
Doğu
Pozisyon: Kolivyon yelpazesi
Eğim: % 2-4
Arazi kullanma şekli: Tarla
Erozyon: 0
Taşlılık: Sınıf 0

Rakım:11804 m
Topoğrafya: Hafif eğimli
Anamateryal: Koluviyal karışık
Vejetasyon: Hububat
Drenaj: İyi
Taban suyu derinliği: - cm

Çizelge 2. Haplustept büyük grubu (arazi özellikleri)
Koordinatları: 390 51’ 29,60” Kuzey 410 10’ Rakım:1854 m
02,28” Doğu
Pozisyon: Kolüviyal birikinti
Topoğrafya: Hafif eğimli
Eğim: % 4-6
Anamateryal: Kolufluviyal karışık
Arazi kullanma şekli: Tarla
Vejetasyon: Hububat
Erozyon: 0
Drenaj: İyi
Taşlılık: Sınıf 0
Taban suyu derinliği: - cm
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Çizelge 3. Agriustept büyük grubu (arazi özellikleri)
Koordinatları: 390 52’ 24,66” Kuzey 410 09’ Rakım:1854 m
20,30” Doğu
Pozisyon: Alüviyal birikinti
Topoğrafya: Hafif eğimli
Eğim: % 2-4
Anamateryal: Aluviyal karışık
Arazi kullanma şekli: Tarla
Vejetasyon: Hububat
Erozyon: 0
Drenaj: İyi
Taşlılık: Sınıf 0
Taban suyu derinliği: - cm
Çizelge 4. Haplustent büyük grubu (fiziksel özellikler)
Hidrolik
Horizon Örnek Derinlik
İletkenlik
Adı
No
(cm)
Kum Kil
(cm/saat)
A1
1
0-33
3.567
52.04 20.92
A2
2
33-48
2.183
54.12 23.00
(B)
3
48-85
3.412
59.97 16.93
C
4
85+
1.318
58.28 12.60
Çizelge 5. Haplustept büyük grubu (fiziksel özellikler)
Hidrolik
Horizon Örnek Derinlik
İletkenlik
Adı
No
(cm)
Kum Kil
(cm/saat)
A1
1
0-33
0.948
54.55 25.39
A2
2
33-64
2.026
55.77 25.15
(B)
3
64-110
1.326
58.28 20.99
C1
4
110-125
1.410
64.52 16.83
Çizelge 6. Agriustept büyük grubu (fiziksel özellikler)
Hidrolik
Horizon Örnek Derinlik
İletkenlik
Adı
No
(cm)
Kum
(cm/saat)
A1
1
0-28
1.939
45.27
A2
2
28-55
2.073
49.96
B
3
55-90
0.635
53.67
C
4
90+
1.334
44.75

Tekstür (%)
Silt

Sınıf

27.04
22.88
23.10
29.12

SCL
SCL
SL
SL

Tekstür (%)
Silt

Sınıf

29.40
24.90
29.12
35.36

L
SCL
L
L

Tekstür (%)
Kil

Silt

Sınıf

19.03
20.92
14.83
25.63

35.70
29.12
31.50
29.62

L
L
L
L

Çizelge 7. Haplustent büyük grubu (kimyasal özellikler)

Horizon
adı

Örnek
no

Derinlik
(cm)

pH

O.Madde
(%)

EC
(µs)

CaCO3
(%)

KDK
(cmol/kg-1)

A1
A2
(B)
C

1
2
3
4

0-28
28-55
55-90
90+

7.15
7.47
7.62
7.58

1.25
0.75
0.45
0.70

344
268
234
304

6.87
7.94
8.36
6.48

29.34
30.63
28.47
29.66
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Çizelge 8. Haplustept büyük grubu (kimyasal özellikler)
Horizon
adı

Örnek
no

Derinlik
(cm)

pH

O.Madde EC CaCO3
(%)
(µs)
(%)

A1
1
0-33
6.86
1.29
207
A2
2
33-48
7.00
0.88
190
B
3
48-85
6.91
0.77
254
C
4
85+
7.03
0.58
188
Çizelge 9. Agriustept büyük grubu (Kimyasal özellikler)
Horizon
Adı

Örnek
No

Derinlik
(cm)

pH

A1
A2
(B)
C1
C2

1
2
3
4
5

0-33
33-64
64-110
110-125
125+

7.15
7.12
7.08
7.09
7.26

O.Madd
e
(%)
1.13
0.76
0.52
0.30
0.27

EC
(µs)
217
262
287
278
233

0.57
0.40
0.90
0.97

CaC
O3
(%)
1.28
1.23
1.19
1.19
1.22

KDK
(cmol/kg-1)
26.61
27.84
28.08
27.59

KDK
(cmol/kg-1)
26.99
28.58
28.28
28.42
28.11

4. SONUÇ
Birim alandan sağlanan verimin artırılması; teknoloji seviyesi, üretimde kullanılan
tohum, gübre, ilaç, sulama v.b. girdilerin miktarı ve kalitesinin yanı sıra, tarımsal yapı ile
yakından ilgilidir. Tarımsal bünyedeki yapısal bozukluklar verimi azaltıcı etkilerde
bulunduğu gibi, verimi artırıcı tedbirlerin alınmasını da engellemektedir. Tarımsal
bünyenin ıslahı ile alınabilecek tedbirlerin başlıcaları; mülkiyet ve tasarruf rejiminin ıslahı,
arazi ıslahı, toprak muhafaza tedbirlerinin alınması, drenaj ve sulama çalışmaları gibi
tedbirlerdir. Bu tedbirler demetinin tamamı geniş anlamda "Arazi Toplulaştırması" veya
"Arazi Düzenlemesi" adı verilen hizmetler kapsamı dâhilinde bulunmaktadır.
Ülkemizde tarım arazilerinin küçük, parçalı dağınık ve şekillerinin bozuk olması
nedeniyle sulama şebekesi ve ulaşım ağından yeterince faydalanılamadığı gibi sulama
işletmeciliğini zorlaştırmakta, su ve toprak kaynaklarından beklenen faydaların
gerçekleşmesini güçleştirmektedir. Sakalıkesik ovası arazi toplulaştırma ve tarla içi
geliştirme hizmetleri projesi, Aziziye İlçesinde 8 mahalle, Palandöken İlçesinde 8
mahallede olmak üzere 11738.017 hektar (117380.17 dekar) alanda planlanmıştır.
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Çizelge 10. Devam eden proje (Sakalıkesik Ovası Arazi Toplulaştırma ve TİGH
Projesi)
Sıra
Resmi
Genel
Etüd
Kuru arazi Sulu arazi
İlçesi
Köy
no
Gazete
alanı(da) alanı(da) normu(da) normu(da)
1 Aziziye
Adaçay
10932.35
2 Aziziye
Ağören(Mah.)
4327.45
3 Aziziye
Sakalıkkesik
2435.49
4 Aziziye
Söğütlü
12.938.73
5 Aziziye
Tınazlı
7003.40
6 Aziziye
Ömertepe
9274.08
7 Aziziye
Özbek
6967.68
8 Aziziye
Yarımca
6820.65
09.04.2010 117.380
135
55
9 Palandöken Börekli
5615.62
10 Palandöken Dereboğazı
17967.02
11 Palandöken Güzelyurt
5770.00
12 Palandöken Kümbet
10320.30
13 Palandöken Taşlıgüney
4226.73
14 Palandöken Tekederesi
1495.71
15 Palandöken Tepeköy
2289.00
16 Palandöken Tuzcu
8995.96
117380.17
TOPLAM 117380
Proje kapsamındaki mahallelerde 09.04.2010 tarihli Resmi Gazete yayımı ile süreç
başlatılmıştır. Parselasyon planları ve askı süreci tamamlanmasına rağmen Ağustos 2017
yılı itibari ile yer teslimi yapılamamıştır.
İkinci askılar Kasım 2014 tarihi itibariyle bitirilmiş olup, 3. askılar, Aralık 2015 ayı
sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır. 3. askının kesinleşmesinden sonra geçici yer
tesliminin Nisan 2015 tarihi itibariyle yapılabileceği planlanmıştır.
Sulama projesi bitmeden geçici yer teslimi yapılması yöre çiftçisini mağdur
edeceğinden, sulama projesinin ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanmasını
müteakip geçici yer teslimi yapılması planlanmaktadır.
Askıya çıkan listelere yoğun bir biçimde itirazlar olmuş, bu itirazlarınn
düzeltilmesinde çok önemli sorunlar yaşanmıştır.
Parsellerin derecelendirilmesinde, parsel ağırlıklı ortalama değerleri arazide yayılım
gösteren toprak özelliklerini doğru yansıtmamaktadır. Çalışma alanı, toprak işlemeli
tarımda uzun süre kullanılmış olmalarına bağlı olarak fiziksel nitelikleri bakımından çevre
koşullarıyla dengeye gelmiş ve üst toprağın daha derin olduğu alanların yerine tahsis edilen
parselin bazı özellikleri bakımından farklı ve daha düşük nitelikte olduğu görülmüştür.
Toplulaştırma işlemi öncesinde yapılan etüt çalışmasının toprak özelliklerini
yeterince ve detaylı olarak temsil etmediği ve endeks değerlerin arazi özellikleri ile kısmen
uyuşmadığı arazi çalışmalarında görülmüş ve çiftçilerle yapılan görüşmelerde ifade
edilmiştir. Dolayısıyla, rayiç bedel puanlarının arazinin toprak, topoğrafya, sulama, ulaşım,
üretkenlik ve konum özelliklerini iyi temsil etmediği anlaşılmaktadır.
Sakalıkesik ovası, içerisindeki farklı fizyografik arazi grupları ve bu
fizyografyalarda gelişen toprak özellikleri detaylı olarak etüd edilmeden Toprak Endeks
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Değeri, Rayiç Bedel Puanı ve Parsel Birim Değeri hesaplamalarının yapıldığı
anlaşılmaktadır.
Proje uygulama sahasında, DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün yüklenici firmasından
kaynaklanan sorundan dolayı, sulama ile ilgili çalışmalar şu an durdurulmuştur.
Sulama projesi basınçlı sulama sistemi olarak planlanmış ve toplulaştırma pafta ve
parsellerine göre ana iletim boru hatları kazılmıştır. Ancak 4 yıllık süreçte bu kanallar terk
edilmiş ve kullanılamaz hale gelmiştir.
Basınçlı sulama sistemi için açılan ana hatlar ovada önceden tesis edilmiş doğal su
iletim kanal ve arklarını tahrip etmiş ve kullanılamaz hale getirmiştir. Aynı şekilde
parsellere ulaşımı sağlayan yolları bölerek kullanılamaz hale getirmiştir.
Bu işlemlerin geçen yedi (7) yıllık süreçte bitirilememiş olması, çiftçilere ödenen
zarar ziyan miktarını artırmış ve devleti önemli oranda zarara uğratmıştır.
Proje alanında çiftçiler uygulama süreci boyunca uygun münavebe uygulaması
yapamamış ve özellikle çok yıllık yem bitkilerinin ekimi, yem bitkileri desteği
yapılamaması gibi sebeplerle gerçekleştirilememiştir.
Proje alanı Sakalıkesik Ovası toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin hiç
bir işlemi tamamlanamamıştır. Bu alanda drenaj ve arazi tesfiyesi ise arazideki ana
materyal, topoğrafya, hidrolojik durum ve toprak özellikleri açısından önemli riskleri
barındırmaktadır.
Arazide yapılan toprak etüd çalışmalarında, projenin beklenen faydayı sağlamadığı
gibi gelecekte nasıl bir süreçle devam edeceği de anlaşılamamıştır.
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BİTKİ BESLEME VE TOPRAK VERİMLİLİĞİ
(PLANT NUTRITION AND SOIL
PRODUCTIVITY)
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TOPRAK-BİTKİ-GÜBRE-SU İLİŞKİLERİNDE
N-15 İZOTOP TEKNİĞİNİN KULLANILMASI
Ali İbrahim AKIN1
1

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara, Türkiye
Sorumlu yazar: ali.akin@taek.gov.tr

Özet
N-15 izotop tekniği kullanıldığımız araştırmalarda, kuru ve sulu koşullarda farklı bitkilerin azot
kullanma randımanları, azotun yıkanması, bitki münavebe sistemlerinde bakiye azotun etkileri,
kışlık ve yazlık baklagil çeşitlerinde biyolojik azot fiksasyon miktarları tespit edilmiştir.
Denemelerde N-15 ile etiketli farklı çeşitte azotlu gübreler kullanılmıştır. N-15 analizleri optik
emisyon spektrometresinde yapılmıştır. Sonuçta, verilen azotlu gübrenin bitki tarafından ne kadar
alındığı ve toprakta ne kadarının kaldığı kesin olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları; azot
kullanma randımanları Orta Anadolu kuru koşullarında buğday için düşük %20, sulu koşullarında
patates için yüksek %60 bulunmuştur. Nevşehir topraklarında patates yetiştiriciliğinde fazla sulama
sonucu 200 cm derinliğe azotun yıkandığı tespit edilmiştir. Kışlık ve yazlık olarak ekilen baklagil
bitkilerine ait ortalama biyolojik azot fiksasyon miktarları sırasıyla 80 kgN/ha ve 60 kgN/ha
bulunmuştur. Bitki münavebesine bakiye azotun etkisi baklagillerden sonra yüksek bulunmuştur.
Sera şartlarında sebzelerde azot kullanma randımanlarını belirlemek amacıyla fertigasyon ve toprak
uygulaması mukayese edilmiş, fertigasyon’da azot alımının yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: N-15 İzotop Tekniği, Azot Kullanma Randımanı, Bakiye Azot, Azotun
Yıkanması, Biyolojik Azot Fiksasyonu

THE USE OF N-15 ISOTOPE TECHNIQUE ON SOIL-PLANTFERTILIZER-WATER RELATIONS
Abstract
N-15 isotope technique used in experiments were to determine for nitrogen use efficiency of
different crops under wet and dry conditions, N leaching, residual N effects on crop rotation
systems, and biological N fixation amounts of winter and summer legume varieties. Different type
of N fertilizers labelled with N-15 were used in experiments. N-15 analyses were done using by
optical emmision spectrometer. Finally, the amounts of N derived from fertilizer to plant and N
derived from fertilizer to soil were exactly determined. Results of experiment; nitrogen use
efficiencies were found 20% for wheat under dry and 60% for potato under irrigated conditions of
Central Anatolia. N leaching was detected around 200 cm soil depth due to over irrigation on
potato production at Nevşehir soil. The average amounts of biological N fixation were 80 kgN/ha
and 60 kgN/ha for winter and summer legumes, respectively. Residual N effects were found higher
after legumes in crop rotation. Comparison to N use efficiency of vegetables on fertigation and soil
application under greenhouse condition showed that N uptakes were higher on fertigation.
Key Words: N-15 Isotope Technique, Nitrogen Use Efficiency, Residual Nitrogen, Nitrogen

Leaching, Biological Nitrogen Fixation.
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1. GİRİŞ
Azot elementinin kütle numaraları 12 ile 17 arasında olan radyoaktif ve kararlı
izotopları mevcuttur. Azotun radyoaktif olan 12N, 16N ve 17N izotopları çok kısa yarı
ömürleri olduğu için pratikte kullanılmazlar. Uzun süreli çalışmalar için azotun en uygun
izotopları 14N ve 15N kararlı izotoplarıdır.
Toprak-bitki-gübre-su ilişkilerinde N-15 izotop tekniğinin kullanılması, verilen
azotlu gübrenin ne kadarının bitki kısımları tarafından alındığı, ne kadarının toprakta
kaldığını ve ne kadarının kök bölgesi dışına yıkandığını belirlemek açısından son derece
önemlidir. Bu tarz çalışmalarda N-15 etiketli değişik azot formlarındaki gübreler
kullanılmaktadır.
15N radyoaktif olmayıp, kararlı bir izotoptur. Kullanılmaları sağlık açısından
herhangi bir risk taşımaz. Elde edilişlerinde pahalı yöntemlerin kullanılması dolayısıyla
yüksek fiyatlı oluşu ve analiz edilmeleri için optik emisyon spektrometresi veya kütle
spektrometresi gibi pahalı aletlere gereksinim duyulması bu sistemin dezavantajı gibi
gözükse de, ilerleyen teknolojik çalışmalar için mutlaka gereklidir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
N-15 etiketli gübre kullandığımız farklı bitkilere ve topraklara ait araştırmalarda;
Kuru ve sulu koşullarda azotlu gübre kullanma randımanı ve azotun derine yıkanması,
Azotlu gübrelerin verilme zamanı, uygulama şekilleri ve özellikle sulama ile birlikte
uygulanmasında kullanım etkinliklerinin belirlenmesi,
- Kışlık ve yazlık olarak ekilen baklagillerde havadan fikse edilen azot miktarları,
- Toprakta kalan bakiye azot ve bunun münavebe sistemlerine etkileri, araştırılmıştır.
İzotop tekniklerinin kullanıldığı çalışmalarda bitki tarafından alınan gübre
miktarının hesaplanmasında belirlenecek olan birinci parametre etiketli gübreden bitkinin
almış olduğu besin maddesi miktarıdır.
N-15 etiketli gübrelerin kullanıldığı tarla veya sera denemelerinde oluşturulan her
bir izotop parseli için aşağıdaki dataların tespit edilmesi gerekmektedir:
1) Kuru madde, verimi tespit etmek amacıyla, toplam verimi oluşturan dane, sap, meyve,
yaprak, v.s. gibi bitki kısımlarının 70 oC’de sabit ağırlığa kadar kurutulduktan sonra
ölçülen tartım değerleri,
2) Toplam azot miktarı, bitkinin tamamı veya farklı kısımlarında bulunan azot miktarları
Kjeldahl veya diğer kimyasal metotlar yardımıyla tespit edilir,
3) Bitkideki % N-15 miktarı: bu miktar optik emisyon veya kütle spektrometresi ile tespit
edilir,
-
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N-15 Optik Emisyon Spektrometresi
Gübreden bitkiye gelen % N-15 miktarı bu alet ile kantitatif olarak ölçülmektedir.
4) Gübredeki % N-15 bolluk miktarı,
5) N-15 etiketli gübrenin uygulandığı miktar (kgN/da veya kgN/ha olarak)
Azot Kullanma Randımanı (% AKR) nasıl hesaplanır?
% 15N atom excess (bitki örneği)
% Ngg = --------------------------------------------- x 100 (gübreden gelen azot %’si)
% 15N atom excess (etiketli gübre)
% Ngg
Gübreden alınan azot miktarı = Toplam N (kg/ha) x ----------( kgN/ha )
100
Gübreden alınan N (kgN/ha)
% AKR = ----------------------------------------- x 100
Uygulanan N oranı (kgN/ha)
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Çizelge 1. Piyasada satılan bazı N-15 etiketli gübreler
Formül

Atom
%’si

Standart
paket
ağırlığı

IN 5049 Ammonium-15N Nitrate

NH4NO3

65

1g

IN 5050 Ammonium-15N Nitrate
IN 5055 Ammonium Nitrate15N

NH4NO3

99

1.0g

NH4NO3

5

50g / 500g

IN 5056 Ammonium Nitrate15N

NH4NO3

65

1.0g

IN 5057 Ammonium Nitrate N

NH4NO3

99

1.0g

IN 5060 Ammonium-15N Nitrate-15N

NH4NO3

5

50g / 250g

IN 5061 Ammonium-15N Nitrate-15N

NH4NO3

65

1.0g

IN 5062 Ammonium- N Nitrate- N

NH4NO3

99

1.0g

IN 5072 Ammonium Sulfate-15N

(NH4)2SO4 5

50g / 250g

IN 5073 Ammonium Sulfate-15N

(NH4)2SO4 65

1.0g

(NH4)2SO4 99

1.0g

Katalog
Gübrenin adı
no.

15

15

15

15

IN 5074 *Ammonium Sulfate- N

Değişik formlardaki N-15 etiketli gübreler ihtiyaç duyulan farklı zenginliklerine
(atom %’si) göre yurt dışından firmalar aracılığı ile satın alınmaktadır. Uygulamalarında
ise, pahalı gübreler olduğu için, deneme parselleri içerisinde izotop parselleri oluşturulup,
farklı N dozlarına göre miktarları hesaplanarak bu parsellere uygulanmaktadır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
1. Kuru ve sulu koşullarda azotlu gübre kullanma randımanı ve azotun derine
yıkanması çalışmaları:
- Konya’da ekmeklik ve makarnalık buğdaya değişik dozlarda uygulanan azotlu
gübrenin verimler ve % azot kullanma randımanları (% AKR) üzerine etkisinin
incelenmesi amacıyla farklı dozlarda N-15 etiketli gübre uygulanmıştır.
Çizelge 2. Konya’da ekmeklik ve makarnalık buğdaya ait verimler ve % AKR
değerleri
Buğday çeşidi
Uygulanan N
Ortalama dane
Ortalama sap
% AKR*
dozu kgN/ha
verimleri kg / ha verimleri kg / ha
Ekmeklik
0
1488
3021
40
1750
3553
19.3
80
1966
3992
19.4
120
2110
4284
21.0
Makarnalık
0
1167
1751
40
1376
2064
22.0
80
1520
2280
18.8
120
1618
2427
18.8
*4 tekerrüre ait dane + sap ortalama değerleri
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- Nevşehir Derinkuyu yöresinde azotlu gübrenin patates verimine etkisinin ve yer altı
suyunu kirletme potansiyelinin N-15 tekniği ile belirlenmesi çalışmasında üç ayrı
lokasyonda çalışılmıştır. Gübre dozu 400 kgN/ha ve 1000 kgN/ha olacak şekilde N-15
izotop etiketli gübre uygulanmıştır. Sonuçta, 400 kgN/ha uygulamasında azot kullanma
randımanları lokasyonlara göre %40-60 arasında, 1000 kgN/ha dozunda ise %25-30
arasında bulunmuştur. Hasat sonrası toprakta yapılan analizler neticesinde 0-200 cm toprak
derinliğinde ve 400 kgN/ha uygulama dozunda 182 kgN/ha, 1000 kgN/ha uygulama
dozunda 608 kgN/ha azot kaldığı ve 200 cm’den aşağılara gübrenin yıkandığı, bu miktarın
400 kgN/ha uygulama dozunda 50 kgN/ha, 1000 kgN/ha uygulama dozunda 184 kgN/ha
olduğu N-15 izotop tekniği ile belirlenmiş olup, bu hususun yer altı su kaynaklarını
kirletme kaynağı olacağı vurgulanmıştır.
2. Azotlu gübrelerin verilme zamanı, uygulama şekilleri ve özellikle sulama ile
birlikte uygulanmasında kullanım etkinliklerinin belirlenmesi çalışmaları:
- Mısır bitkisinde, azotlu gübre uygulama zamanı ve uygulama metodu ile su rejimi
arasındaki ilişkilerin N-15 izotop tekniğiyle araştırılması.
Çizelge 3. Mısır bitkisinde, azotlu gübre uygulama zamanı ve uygulama metodu ile
su rejimi arasındaki ilişkilerin N-15 izotop tekniğiyle araştırılması sonuçları
Azot
Toplam dane Toplam
Sulama
Azot uygulama
% AKR*
uygulama
verimleri
N
miktarı
zamanı
yöntemi
kg/ha *
kgN/ha*
Hepsi ekimde
Yan banda
10380
115.2
Serpme
10580
112.4
Optimum su
½ ekimde + ½ Yan banda
10738
118.3
30.99**
240 mm
bitki
50cm Serpme
10910
115.2
25.75
boyunda
Hepsi ekimde
Yan banda
11920
130.5
Serpme
10880
118.1
Fazla su
½ ekimde + ½ Yan banda
11892
135.3
34.78**
360 mm
bitki
50cm Serpme
11460
121.4
20.09
boyunda
* Değerler 4 tekerrür ortalamasıdır.
** Yan banda N uygulamalarında % AKR oranları, serpme uygulamaya göre yüksek
bulunmuştur.
N-15 etiketli gübre, ½ ekimde + ½ bitki 50cm boyunda olan uygulamada yan banda ve
serpme şeklinde uygulanmıştır.
- Sera şartlarında damla sulama ile değişik azot dozlarının uygulandığı domates, biber,
hıyar, kavun ve patlıcan bitkilerinde verim ve azot kullanma randımanlarının tespiti
amacıyla, Antalya’da Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü serasında deneme
kurulmuştur. Bu araştırmada, N-15 etiketli gübre farklı dozlarda damla sulama ile
birlikte (fertigasyon) ve ayrıca N2 dozunda toprak uygulaması olarak verilmiş ve
aralarındaki farklar tespit edilmeye çalışılmıştır.
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Çizelge 4. Domates, kavun, patlıcan, biber, hıyar’a ait toplam pazarlanabilir verim
ortalamaları (t/ha)
Fertigasyon uygulaması N dozu ( mgN/ l )
Toprak uyg.
Bitki
0
50
100
150
100
Domates
66.0
92.3
112.3
94.3
97.1
Kavun
28.4
35.3
44.3
42.1
36.9
Patlıcan
62.4
91.7
93.8
87.1
81.9
0
67
134
201
134
Biber
30.4
43.7
45.1
42.8
43.2
0
70
140
210
140
Hıyar
86.6
146.6
106
150.5
162.8
Çizelge 5. Domates, biber, hıyar, kavun ve patlıcan’a ait ortalama % AKR değerleri
Bitki
Fertigasyon uygulaması*
Toprak uygulaması
Domates (100 mg N/L )
53.9
34.0
Biber ( 140 mg N/L )
49.2
33.9
Hıyar ( 100 mg N/L )
63.4
34.0
Kavun ( 100 mg N/L )
21.4
11.0
Patlıcan (100 mg N/L )
50.8
18.8
*Fertigasyon uygulamasında % AKR değerleri, toprak uygulamasına göre yüksek
bulunmuştur.
3. Farklı yörelerde kışlık ve yazlık olarak ekilen baklagillerde havadan fikse edilen
azot miktarının belirlenmesi çalışmaları:
Çizelge 6. Bazı baklagil çeşitlerine ait tespit edilen biyolojik azot fiksasyon değerleri
Çeşit
Yöresi
Fikse edilen N (kgN/ha)
Kışlık mercimek
Ankara
78
Yazlık mercimek
Ankara
62
Nohut
Eskişehir
76
Fiğ
Eskişehir
63
Soya
Adana
80
4. Topraktaki bakiye azot ve etkisinin bitki münavebe sistemlerinde araştırılması:
Çizelge 7. Orta Anadolu kuru koşullarında baklagil-buğday münavebe
çalışmalarında, toprakta kalan bakiye azot miktarları N-15 tekniği ile tespit
edilmiştir.
Bitki münavebesi
Toprakta kalan azot miktarları (kgN/ha)
Kışlık mercimek-buğday (Ankara)
28
Yazlık mercimek-buğday (Ankara)
31
Kışlık nohut-buğday (Ankara)
17
Yerli fiğ-buğday (Ankara)
30
4. SONUÇ
Değişik bitkilere uygulanan bitki besin maddelerinin konvensiyonel metodlar ile
tespit edildiği durumlarda, bitki tarafından alınan besin maddesi miktarlarının gerçek
değerlerinin altında veya üzerinde olabileceği araştırıcılar tarafından belirtilmektedir.
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Bazı araştırıcılar konvensiyonel metodların kullanıldığı çalışmalarda bitkiye
uygulanan azotun yaklaşık olarak %20’sinin belirlenemediğini tespit etmişlerdir.
N-15 izotop tekniğinin kullanıldığı çalışmalarda uygulanan gübre materyalinin
kantitatif olarak belirlenmesi mümkündür. Sonuçta, verilen azotlu gübrenin bitki tarafından
ne kadar alındığı ve toprakta ne kadarının kaldığı, yıkanma ile taban suyuna karışan azotun
belirlenmesi mümkündür. Azotlu gübrenin verilme zamanı, uygulama şekilleri ve özellikle
sulama ile birlikte uygulanmasında kullanım etkinliklerinin artırılması bakımından bu
çalışmalar önem taşımaktadır.
Baklagillerin topraktaki rhizobium bakterileriyle birlikte yaşamaları sonucunda
havadan fikse etmiş oldukları azot miktarlarının farklı tarla koşulları altında, gerçeğe yakın
bir şekilde ölçümünü sağlayacak olan tekniktir. Ayrıca, baklagillerden sonra toprakta kalan
bakiye azotun sonraki bitkiler tarafından ne miktarda kullanıldığını tespit etmek
mümkündür. Bu tarz çalışmaların toprak-bitki-gübre-su ilişkilerini belirlemek amacıyla
daha yaygın olarak kullanılmasını arzu etmekteyiz.
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HNO3 İLE MODİFİYE EDİLMİŞ TAVUK GÜBRESİ
BİYOKÖMÜRÜNÜN FARKLI BİTKİLERİN GELİŞİMİ İLE
MİNERAL ELEMENT KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
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Özet
Tavuk gübresi biyokömürü (BK) ve HNO3 ile modifiye edilmiş biyokömürün (MBK) fasulye, soya
fasulyesi ve mısır bitkilerin gelişimi ile mineral element konsantrasyonları ile bazı eser element
konsantrasyonları üzerine etkisi araştırılmıştır. Mısır bitkisinin kuru ağırlığındaki değişim istatistiki
olarak önemli olurken diğer bitkilerin kuru ağırlıklarındaki değişim istatistiki olarak önemli
olmamıştır. Mısır bitkisinde en yüksek kuru ağırlık MBK uygulamasında belirlenmiştir. Üç bitkide
en yüksek N,P,K konsantrasyonu MBK uygulamasında belirlenmiştir. Soya fasulyesinin Ca
konsantrasyonu MBK uygulamasına bağlı olarak artmıştır. Fasulye bitkisinin Mg konsantrasyonu
uygulamalar arasında farklılık göstermiştir. Üç bitkinin Na konsantrasyonları üzerine
uygulamaların etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Mısır bitkisinin S konsantrasyonu BK
ve MBK uygulamaları ile artmış olup, BK ve MBK uygulamaların S konsantrasyonları arasında
istatistiki olarak önemli bir fark belirlenmemiştir. Fasulye bitkisinin Si konsantrasyonu MBK
uygulamasına bağlı olarak düşmüştür. Bitkilerin Fe ve Cu konsantrasyonları üzerine uygulamaların
etkisi istatistiki olarak önemsiz olmuştur. Soya fasulyesi ve mısır bitkilerinde en yüksek Zn
konsantrasyonu MBK uygulamasında belirlenmiştir. Soya fasulyesinin Mn konsantrasyonu üzerine
uygulamaların etkisi istatistiki olarak önemli olmuştur. Üç bitkinin Al, Cr, Co, V, Ni ve As
konsantrasyonları üzerine BK ve MBK uygulamalarının etkisi istatistiki olarak önemsiz olmuştur.
Üç bitkinin Br konsantrasyonları BK ve MBK uygulamaları ile azalmıştır. Fasulye bitkisinin I
konsantrasyonu üzerine uygulamaların etkisi istatistiki olarak önemli olmuştur. Fasulye ve mısır
bitkilerinin Ba konsantrasyonunun BK uygulamasında daha düşük olduğu belirlenmiştir. Tüm
sonuçlar HNO3 ile modifiye biyokömürün pH’yı etkilemesi nedeniyle besin maddesi
konsantrasyonlarının arttığı ve bu nedenle alkali topraklarda yetiştiricilik için bir alternatif
olabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: HNO3 Modifiye Biyokömür, Fasulye, Mısır, Soya Fasulyesi

IMPACTS OF BIOCHAR MODIFIED BY HNO3 ON DIFFERENT
PLANTS GROWTH AND MINERAL NUTRIENT
CONCENTRATIONS
Abstract
Effect of poultry manure biochar (BC) and HNO3 modified biochar (MBC) on plant growth,
mineral element and some trace element concentrations of bean, soybean and maize plants were
investigated. The change of dry weight of maize plants was statistically significant, while the
change of dry weight of other plants was not statistically important. The highest dry weight of
maize plants was determined by the MBC application. The highest concentration of N,P,K of all
plants was determined in MBC application. The Ca concentration of soybean plants was increased
by the MBC application. Mg concentration of bean plants differed between applications. The effect
of the applications on the three plants species of Na concentrations was not statistically significant.
The S concentrations of maize plants were increase by BC and MBC applications and there was not
statistically significant difference between the S concentrations of BC and MBC applications. Si
concentrations of bean plants were reduced by the MBC application. The effect of applications on
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Fe and Cu concentrations of all plants was statistically insignificant. The highest Zn concentration
of soybean and maize plants was determined in MBC application. The effect of the applications on
the Mn concentration of the soybean plans was statistically significant. The effect of BC and MBC
applications on the concentrations of Al, Cr, Co, V, Ni and As of all plants were statistically
insignificant. The Br concentrations of all plants decreased by BC and MBC applications. The
effect of applications on the I concentration of the bean plants were statistically significant. Ba
concentrations of bean and maize plants were lower in BC than the control and MBC applications.
All the results show that the increases of nutrient concentrations due to effect of HNO 3 modied
biochar on pH and thus it can be an alternative cultivation for alkaline soils.
Key Words: HNO3 Modified Biochar, Bean, Corn, Soybean

1. GİRİŞ
Tavuk gübresi, herhangi bir işlem görmeden doğrudan tarım alanlarına
uygulandığında bazı patojenlerin yayılması ve atmosfere salınan sera gazları nedeniyle
çevre kirliliğine yol açabilmektedir. Bu sorunlarla karşılaşmamak için alternatif metotlar
geliştirilerek klasik yöntemler ile etkinliklerinin karşılaştırılması önem taşımaktadır.
Piroliz, her türlü organik atığın oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıkta ısıtılarak termal
parçalanma ile gaz, katı veya sıvı ürünlere dönüşmesi işlemidir. Atıkların inert, vakum
veya indirgen (hidrojen gibi) ortamlarda katalizörlü veya katalizörsüz, sıcaklık etkisiyle
bozundurulması temeline dayanır. Bozunma sırasında sıcaklık etkisi ile atığın yapısında
bağ kopmaları veya zincir kırılmaları sonunda gaz, sıvı ve katı ürünler oluşur. Hayvan
gübreleri tarımsal atıklar içinde önemli bir yer tutar. Bu atıkların uygun işleme teknikleri
ile işlenerek tarım alanlarına gübre olarak kazandırılması kimyasal gübrelerden tasarruf
sağladığı gibi hayvansal atıkların çevre üzerine olumsuz etkileri de giderilmiş olur.
Hayvansal atıklardan bir tanesi olan tavuk gübresinin pirolizi ile elde edilen biyokömürün
besin maddesi kapsamı piroliz esnasında daha konsantre bir hale geldiğinden bitkiler için
yavaş çözünen bitki besin maddesi kaynağı haline gelmektedir (Agblevor ve ark., 2010).
Biyokömür toprak verimliliğini artıran bir toprak düzenleyicidir (Lehmann ve ark., 2011).
Besin maddelerinin topraklarda tutunmasını sağlar, toprakta su tutma ve havalanmayı
artırır, toprakta mikroorganizma ve mikoriza aktivitesini artırır ve ağır metal toksisitesini
azaltmaktadır (Glaser ve ark., 2002, Lehmann ve ark., 2003, Warnock ve ark., 200; Park ve
ark., 2011). Biyokömür, içerdiği yüksek organik madde nedeniyle organo-mineral
gübrelerin üretilmesinde hammadde kaynağı olarak kullanılabilme potansiyeli oldukça
yüksektir. Gunes ve ark., (2014) fosforca zenginleştirilmiş biyokömür ile P ve diğer
mineral element yarayışlılığının arttığı buna bağlı olarak bitki veriminin arttığını
belirtmişledir. Çalışmamızda kimyasal P gübresine göre fosforca zenginleştirilmiş
biyokömürün azalan fosfat kaynakları yerine kullanımını ile P ve diğer besin maddesi
yarayışlılıkları ve verim üzerine olumlu etki yapacağı düşünülmekte olup bu araştırmada
tavuk gübresinden elde edilen biyokömür ve asit ile modifiye edilmiş biokömürün etkisi
araştırılmıştır.
2.MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırmada fasulye (Phaseolus vulgaris L.), soya fasulyesi (Glycine max L.) ve
mısır (Zea mays L.) test bitkisi olarak kullanılmıştır. Bitkiler 2 kg toprak içeren saksılarda
10 adet Romano fasulye çeşidi, 11 adet SA 88 soya fasulyesi çeşidi ve 10 adet Helen mısır
çeşidi ile 4 tekerrürlü olarak kontrol, BK (5 g tavuk gübresi biyokömürü saksı-1) ve MBK
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(5 g tavuk gübresi biyokömürü+35 mL HNO3 saksı-1) uygulamaları ile 21.05.2016’da
yetiştirilmeye başlanmıştır. 06.06.2016’da bir fasulye, üç soya bir fasulyesi ve beş mısıra
seyreltilmiştir. Bitkilere temel gübreleme olarak 100 mg kg-1 N %33’lük NH4NO3’tan ve
100 mg kg-1 P KH2PO4’tan uygulanmıştır. Deneme 30.06.2016’da hasat edilmiştir.
Hasattan sonra bitkiler önce çeşme sonra saf su ile yıkanmış ve havalı kurutma dolabında
65 °C’de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuştur. Kurutulan bitkilerin kuru ağırlıkları
belirlendikten öğütülmüş ve N Bremner (1965)’e göre, P, K, Ca, Mg, Na, S, Fe, Cu, Mn ve
Zn konsantrasyonları ile mutlak gerekli olmayan mineral elementler HNO 3+HClO4 ile yaş
yakılarak (Si, Al, Cr, Co, V, Ni, Br, As, I, Ba) konsantrasyonları Horwitz (1980) ve Kalra
(1998)’e göre belirlenmiştir.
2.1. Biyokömürün Hazırlanması
Tavuk gübresi (broiler altlığı) biyokömürü piroliz yöntemiyle hazırlanmış olup,
piroliz için oksijen almayan ancak yanma esnasında oluşan gazların dışarı atılmasına
olanak sağlayan bir reaktör kullanılmıştır. Hava kurusu halde bulunun tavuk gübresi
öğütüldükten sonra reaktöre konulup 3000C sıcaklıkta 3 saat süreyle piroliz edilerek
denemelerde kullanılmak üzere biyokömür elde edilmiştir (Güneş ve ark., 2014).
2.2. Deneme Toprağı, Biyokömür, HNO3 ile Modifiye Edilmiş Biyokömür ile
Bitkilerin Mineral Element Konsantrasyonlarının PEDXRF ile Belirlenmesi
Araştırma toprağının P, K, Ca, Mg, Na, S, Si, Al, Cr, Co, V, Ni, Br, As, I, Ba
konsantrasyonları, bitki örneklerinin P, K, Ca, Mg, Na, S, Fe, Zn, Mn, Cu, Si, Al, Cr, Co,
V, Ni, Br, As ve Ba konsantrasyonları, biyokömür ve HNO3 ile modifiye edilmiş
biyokömürün P, K, Ca, Mg, Na, S, Si, Fe, Zn, Cu, Mn, Al, Cr, Co, V, Ni, Br, As ve Ba
konsantrasyonları belirlenmiştir. Elenmiş toprak örneğinden 4 g, öğütülmüş biyokömür
materyallerinden 2 g tartılmış ve bu tartıma 0.9 gram yapıştırıcı ilave edilerek homojen bir
karışım elde edilmiştir. Elde edilen karışımdan “Toz pelet hazırlama makinası” ile peletler
hazırlanmış ve bu peletlerde USGS standartlarınca belirtilen GBW7109 ve GBW7309
standardı kullanılarak Specto XLAB 2000 PEDXRAF cihazında element okumaları
yapılmıştır (Gunes ve ark., 2009, 2010).
2.3 Deneme Toprağının Fiziksel ve Kimyasal Analizlerinde Uygulanan
Yöntemler
Deneme de kullanılan toprak, A.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü deneme
alanından (39º57´44.51´´K; 32º51´46.95´´D) alınmış İnceptisol ordosuna ait bir topraktır.
Toprak örneği laboratuvarda hava kuru duruma getirilip, 2 mm’lik elekten geçirildikten
sonra aşağıda belirtilen fiziksel ve kimyasal analizlere tabi tutulmuştur (Anonymous,
1951).
Tekstür: Denemede kullanılan toprağın kum, silt ve kil fraksiyonları Bouyoucos
(1951) tarafından bildirildiği şekilde hidrometre yöntemine göre belirlenmiş, tekstür sınıfı
belirlenmiştir (Anonymous, 1993).
Toprak reaksiyonu (pH): 1:2.5 Toprak: su karışımında cam elektrotlu MettlerToledo marka pH-metre ile belirlenmiştir (Jackson, 1958).
Elektriksel iletkenlik (EC): Elektriksel iletkenlik değeri 1:2.5 oranında saf su ile
sulandırılmış toprak EC metre ile belirlenmiştir (Richards,1954).
Organik madde: Walkley-Black yaş yakma yöntemine göre belirlenmiştir (Jackson,
1958).
Toplam Kireç: Scheibler kalsimetresiyle belirlenmiştir (Hızalan ve Ünal, 1966).
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Toplam azot (N): Kjeldahl yöntemine göre belirlenmiştir (Bremner, 1965).
Yarayışlı fosfor (P): Toprak örneklerinde fosfor, 0.5 M NaHCO3 (pH: 8.5) ile
ekstrakte edilmiş, çözeltiye geçen fosfor (P), molibdofosforik mavi renk yöntemine göre
Shimadzu model UV 1210 spektrofotometrede belirlenmiştir (Olsen ve ark., 1954).
Değişebilir potasyum (K), sodyum (Na), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg):
Denemede kullanılan toprak 1.0 N nötr (pH: 7.0) amonyum asetat (CH3COONH4) ile
ekstrakte edilmiş, süzükteki potasyum (K), sodyum (Na), kalsiyum (Ca) ve magnezyum
(Mg) ICP-OES (Perkin Elmer 2100V) cihazı ile belirlenmiştir (Pratt, 1965).
Yarayışlı demir (Fe), çinko (Zn), bakır (Cu) ve mangan (Mn): Deneme kullanılan
toprak, çözelti oranı 1:2 olacak şekilde 0.005 M DTPA (dietilentriaminpenta asetik asit) +
0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA (trietanolamin) karışım çözeltisi (pH: 7.3) ile 2 saat
çalkalanarak ekstrakte edilen süzükte Fe, Zn, Cu ve Mn ICP-OES (Perkin Elmer 2100V)
cihazı ile belirlenmiştir (Lindsay ve Norvell, 1978).
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu araştırmada tavuk gübresi biyokömürü (BK) ve HNO3 ile modifiye edilmiş
tavuk gübresi biyokömürün (MBK) fasulye, soya fasulyesi ve mısır bitkilerin gelişimi ile
mineral element konsantrasyonları ile bazı eser element konsantrasyonları üzerine etkisi
belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada kullanılan toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir. Buna göre araştırma toprağı killi tın bünyeye sahip, orta kireçli, tuzsuz ve alkali
reaksiyonlu, organik madde miktarı yetersiz, toplam Fe, Zn ve Mn konsantrasyonu
bakımından noksan, değişebilir K konsantrasyonu yeterli, toplam N, alınabilir P,
değişebilir K, Ca ve Mg ile Cu konsantrasyonu bakımından fazla olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 1. Denemede kullanılan toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyokömür
ve fosforca zenginleştirilmiş biyokömürün besin maddesi miktarları
Parametreler (Metod)
Tekstüre
Organik madde (g kg-1)
CaCO3 (Scheibler) (g kg-1)
pH toprak (1:2.5 su)
pH BK-MBK (1:5 su)
EC Toprak (1:2.5 su) (dS m-1)
EC BK-MBK (1:5 su) (dS m-1)
Toplam-N (Kjeldahl) (g kg-1)
K (NH4OAc-eks.) (mg kg-1)
Toplam-K (g kg-1)
P (NaHCO3-eks.) (mg kg-1)
Toplam-P (g kg-1)
Ca (NH4OAc-eks.) (g kg-1)
Toplam-Ca (g kg-1)
Mg (NH4OAc-eks.) (g kg-1)
Toplam-Mg (g kg-1)
Toplam-S (g kg-1)
Toplam-Na (g kg-1)

Toprak
Killi tın
7.44
216
7.93
0.55
0.92
277
14.7
7.08
0.76
7.41
33.8
451
11.5
0.46
0.29

BK
-

MBK
-

-

-

Parametreler(Metod)
Fe (DTPA-eks.)(mg kg-1)
Toplam-Fe (g kg-1)
Zn (DTPA-eks.) (mg kg-1)

-

-

Toplam-Zn (mg kg-1)

8.84
10.0
47.9
50.1
17.3
57.6
6.85
19.3
1.52

4.21
30.9
34.8
39.4
14.0
44.9
6.73
14.8
2.20

Toprak
4.20
38.9
0.28
77.2

-1

Cu (DTPA-eks.)(mg kg )
Toplam-Cu (mg kg-1)
Mn (DTPA-eks.) (mg kg-1)
Toplam-Mn (g kg-1)
Toplam-Si (g kg-1)
Toplam-Al (g kg-1)
Toplam-Cr (mg kg-1)
Toplam-Co (mg kg-1
Toplam-V (g kg-1)
Toplam-Ni (mg kg-1)
Toplam-Br (mg kg-1)
Toplam-As (mg kg-1)
Toplam-I (mg kg-1)
Toplam-Ba (mg kg-1)

1.18
33.7
9.33
0.76
178
51.8
0.15
28.0
120
63.9
4.20
19.1
11.0
459

BK
7.48
106
0
167
1.17
23.3
5.60
0.01
16.5
38.4
26.3
13.6
3.20
14.2
83.1

Mısır bitkisinin kuru ağırlığındaki değişim istatistiki olarak önemli olurken diğer
bitkilerin kuru ağırlıklarındaki değişim istatistiki olarak önemli olmamıştır. Biyokömür
uygulamasının bitki gelişimini desteklediği mısırda (Uzoma ve ark., 2011), çeltikte (Asai
ve ark., 2009), marulda (Güneş et ve ark.,2014), fasulye ve mısırda (Inal ve ark., 2015).
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MBK
5.71
832
136
0.89
17.1
4.21
0.01
14.0
25.8
22.0
10.3
1.70
8.90
61.1
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Mısır bitkisinde en yüksek kuru ağırlık MBK uygulamasında belirlenmiştir. Üç bitkide en
yüksek N,P,K konsantrasyonu MBK uygulamasında belirlenmiştir (Çizelge 2). HNO3
uygulamasına bağlı olarak bitkilerin N konsantrasyonları artmıştır, marulda da (Gunes ve
ark., 2014) benzer bir çalışma bulunmaktadır. HNO3 uygulaması suda çözünebilir P ve K
konsantrasyonunu arttırmıştır. Inal ve ark., (2014), mısır ve fasulye de yaptıkları
çalışmada da bitkilerin P ve K konsantrasyonları artmıştır. Fasulye ve mısır bitkilerinin Ca
konsantrasyonları üzerine uygulamaların etkisi istatistiki olarak önemsiz olurken soya
fasulyesinin Ca konsantrasyonu MBK uygulamasına bağlı olarak artmıştır. Bitkilerin Ca
konsantrasyonundaki değişim Inal ve ark., (2015) ile Gunes ve ark., (2014) ile uyum
göstermektedir. Fasulye bitkisinin Mg konsantrasyonu uygulamalar arasında farklılık
gösterirken, diğer bitkilerin Mg konsantrasyonundaki değişim istatistiki olarak önemsiz
olmuştur. Üç bitkinin Na konsantrasyonları üzerine uygulamaların etkisi istatistiki olarak
önemsiz bulunmuştur. Mısır bitkisinin S konsantrasyonu BK ve MBK uygulamaları ile
artmış olup, BK ve MBK uygulamaların S konsantrasyonları arasında istatistiki olarak
önemli bir fark belirlenmemiştir. Fasulye bitkisinin Si konsantrasyonu MBK uygulaması
ile düşmüş olup, kontrol ve BK uygulamaları arasında istatistiki olarak önemli bir fark
belirlenmemiştir.
Çizelge 2. Biyokömür ve fosforca zenginleştirilmiş biyokömür uygulamalarının farklı
bitkilerin kuru ağırlıkları ile N, P, K, Ca, Mg, Na, S ve Si konsantrasyonları üzerine
etkisi
Uygulamalar

Fasulye

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

2.13
2.72
2.52
0.75öd

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

40.8b
41.1b
44.9a
0.98
57.0**

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

1.42b
1.67b
2.44a
0.32
30.65**

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

27.5b
28.6ab
29.3a
1.41
3.58**

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

37.4
40.3
36.3
0.60öd

Soya fasulyesi Mısır
Dry weight (g plant-1)
1.26
1.34b
1.37
1.45b
1.29
1.71a
0.245
0.58öd
5.63*
-1
N (g kg )
32.5c
29.7c
33.6b
32.8b
35.0a
36.4a
0.72
1.33
31.0**
66.1**
-1
P (g kg )
1.06c
1.44b
1.34b
1.88a
1.66a
2.21a
0.18
0.42
28.35**
8.61**
K (g kg-1)
17.3b
44.0c
18.9b
49.9b
22.1a
53.7a
1.95
2.52
16.0**
38.7**
Ca (g kg-1)
14.7c
7.31
16.4b
7.55
20.7a
7.40
1.64
36.4**
0.13öd

119

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Çizelge 2 (Devam). Biyokömür ve fosforca zenginleştirilmiş biyokömür
uygulamalarının farklı bitkilerin kuru ağırlıkları ile N, P, K, Ca, Mg, Na, S ve Si
konsantrasyonları üzerine etkisi
Kontrol
BK
MBK
LSD
F

2.81ab
3.58a
2.25b
0.89
5.82*

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

0.31
0.31
0.51
1.30öd

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

1.96
2.38
1.93
2.27öd

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

6.19a
5.85a
4.58b
0.95
8.22**

Mg (g kg-1)
3.56
4.44
4.24
1.98öd
Na (g kg-1)
0.36
0.20
0.21
1.98öd
S (g kg-1)
1.95
1.90
2.27
083öd
Si (g kg-1)
3.60
3.18
3.04
2.71öd

1.84
2.09
1.76
2.05öd
0.27
0.60
0.33
3.78öd
1.96b
2.15a
2.17a
0.17
4.79*
17.09a
15.35b
13.71c
1.24
18.93**

öd:önemsiz, n.s: p<0.05 Duncanlar uygulamalar arası yapılmıştır. **p<0.05, *p<0.01,
BK:Biyokömür, MBK: Modifiye biyokömür
Bitkilerin Fe ve Cu konsantrasyonları üzerine uygulamaların etkisi istatistiki olarak
önemsiz olmuştur. Soya fasulyesi ve mısır bitkilerinde en yüksek Zn konsantrasyonu MBK
uygulamasında belirlenmiştir. Soya fasulyesinin Mn konsantrasyonu üzerine
uygulamaların etkisi istatistiki olarak önemli olup en yüksek Mn konsantrasyonu MBK
uygulamasında belirlenmiştir (Çizelge 3).
Çizelge 3. Biyokömür ve fosforca zenginleştirilmiş biyokömür uygulamalarının farklı
bitkilerin Fe, Zn, Cu ve Mn konsantrasyonları üzerine etkisi
Uygulamalar
Kontrol
BK
MBK
LSD
F
Kontrol
BK
MBK
LSD
F

Fasulye Soya fasulyesi
Fe (mg kg-1)
93.0
126
243
80.6
81.7
75.0
1.09öd
1.14öd
Zn (mg kg-1)
14.9
9.40c
31.6
13.6b
17.9
18.4a
1.73
0.96öd
68.67**
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28.3b
35.2a
3.22
50.47**

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Çizelge 3 (Devam). Biyokömür ve fosforca zenginleştirilmiş biyokömür
uygulamalarının farklı bitkilerin Fe, Zn, Cu ve Mn konsantrasyonları üzerine etkisi
Kontrol
BK
MBK
LSD
F

10.8
9.18
8.38
1.11öd

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

67.1
68.4
73.8
0.50öd

Cu (mg kg-1)
20.5
11.5
7.60
10.2
8.30
10.8
2.16öd
0.68öd
Mn (mg kg-1)
57.8c
81.1
82.1b
87.2
123a
78.9
14.8
50.8**
2.60öd

öd:önemsiz, n.s: p<0.05 Duncanlar uygulamalar arası yapılmıştır. **p<0.05, *p<0.01,
BK:Biyokömür, MBK: Modifiye biyokömür
Üç bitkinin Al, Cr, Co, V, Ni ve As konsantrasyonları üzerine BK ve MBK
uygulamalarının etkisi istatistiki olarak önemsiz olmuştur. Üç bitkinin Br
konsantrasyonları BK ve MBK uygulamaları ile azalmıştır. Fasulye bitkisinin I
konsantrasyonu üzerine uygulamaların etkisi istatistiki olarak önemli olurken, en yüksek I
konsantrasyonu MBK uygulamasında belirlenmiş bunu kontrol ve BK izlemiştir. Fasulye
ve mısır bitkilerinin Ba konsantrasyonunun BK uygulamasında daha düşük olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 4.).
Çizelge 4. Biyokömür ve fosforca zenginleştirilmiş biyokömür uygulamalarının farklı
bitkilerin Al, Cr, Co, V, Ni, Br, As, I ve Ba konsantrasyonları üzerine etkisi
Uygulamalar
Kontrol
BK
MBK
LSD
F
Kontrol
BK
MBK
LSD
F
Kontrol
BK
MBK
LSD
F
Kontrol
BK
MBK
LSD
F

Fasulye Soya fasulyesi
Al (mg kg-1)
559
398
361
378
666
371
2.38öd
0.08öd
Cr(mg kg-1)
3.30
3.85
4.20
3.45
4.10
3.80
0.53öd
0.08öd
Co (mg kg-1)
1.05
1.58
2.55
1.03
1.75
1.00
1.68öd
1.11öd
V (mg kg-1)
14.2
3.43
3.45
5.25
14.0
5.10
1.75öd
0.28öd
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61.1
141
151
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9.25
9.08
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1.30
1.15
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0.63öd
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Çizelge 4 (Devam). Biyokömür ve fosforca zenginleştirilmiş biyokömür
uygulamalarının farklı bitkilerin Al, Cr, Co, V, Ni, Br, As, I ve Ba konsantrasyonları
üzerine etkisi
Kontrol
BK
MBK
LSD
F

6.50
6.20
10.1
0.94öd

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

38.6a
35.1a
26.1b
8.36
6.07*

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

0.45
0.48
0.45
0.01öd

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

4.98ab
2.93b
6.00a
2.45
4.20*

Kontrol
BK
MBK
LSD
F

110a
60.6b
105a
38.3
5.18*

Ni (mg kg-1)
8.05
5.30
4.83
2.11öd
Br (mg kg-1)
19.7a
7.48b
5.95b
4.66
26.84**
As (mg kg-)
0.70
0.35
0.68
0.53öd
I (mg kg-1)
1.93
1.33
1.60
1.17öd
Ba (mg kg-1)
33.5
19.3
29.6
1.98öd

4.15
4.43
4.15
0.14öd
56.5a
44.2b
38.8b
6.24
21.69**
0.80
0.60
0.65
1.00öd
1.38
1.35
1.43
0.81öd
16.0a
7.08b
13.3a
5.19
7.98**

öd:önemsiz, n.s: p<0.05 Duncanlar uygulamalar arası yapılmıştır. **p<0.05, *p<0.01,
BK:Biyokömür, MBK: Modifiye biyokömür
Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde HNO3 ile modifiye biyokömürün pH üzerindeki
etkisi nedeniyle besin maddesi konsantrasyonlarının arttığı bu nedenle alkali topraklarda
yetiştiricilik için bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.
4. SONUÇ
HNO3 ile modifiye biyokömürün pH’yı etkilemesi nedeniyle besin maddesi
konsantrasyonlarının arttığı ve bu nedenle başta N,P,K konsantrasyonlarındaki artış olmak
üzere, farklı bitkilerin gelişimi için önemli bir kaynak sayabiliriz. BK uygulamasında
mikro element konsantrasyonlarının MBK uygulamasına göre daha yüksek olması doz
çalışmaları ile HNO3 ile modifiye biyokömür çalışmasının farklı dozlar ile araştırılması
gerekliliğini göstermektedir. Ayrıca ülkemiz de her yıl önemli miktarda açığa çıkan tavuk
gübresinin değerlendirilerek çevreye olumlu katkı sağlayacak olmasının yanında, piroliz
yoluyla elde edilen biyokömürün besin maddesi içeriğinin zenginliği patojensiz bir organik
kaynak olması ile toprağın fiziksel özelliklerini üzerine olumlu etki yapması gibi artıları da
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bulunmaktadır. Tüm bunlar düşünüldüğünde HNO3 ile modifiye biyokömürün alkali
topraklardaki yetiştiricilik için bir alternatif olabileceğini düşünmekteyiz.
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Özet
Tarım topraklarında organik madde içerikleri genellikle düşük düzeyde bulunmaktadır.
Topraklarda var olan organik madde zaman içerisinde azalmaktadır. Organik madde toprakların
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine önemli katkılar sağlamaktadır. Tarım topraklarını
uzun yıllar boyunca verimli kullanmak, organik madde içeriğinin yeterli seviyede tutulması ile
mümkün olmaktadır. Zamanla azalan organik madde içeriği ancak etkin bir organik gübreleme ile
yeter seviyeye getirilebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki organik gübre, toprak düzenleyici,
mikrobiyal gübre ve enzim içeren organik gübrelerin; üretim, tüketim, ithalat ve ihracat miktarları
incelenerek, organik gübre kullanım durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada;
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün son 10 yıllık organik gübre üretim, ithalat, ihracat ve
tüketim verileri istatistiki olarak incelenmiştir. Yıllara göre organik madde içerikli gübreler ve
toprak düzenleyicilerin miktarları incelenerek, Türkiye’de organik gübre kullanım düzeyleri
oransal dağılımı ortaya konmaya çalışılmıştır. Organik ya da konvansiyonel üretim yapan
üreticilerin, bilinçli organik gübre kullanmaları için önerilerde bulunulmuştur. Türkiye’de organik
gübre üretim miktarı 2006-2015 yılları arasında yaklaşık 27 kat artmıştır. Ancak 2007, 2008, 2009,
2010, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında üretim miktarı tüketim miktarını karşılayamamıştır. 20062015 yılları arasında ithalatımız, ihracatımızdan fazla olmuştur. Toprak düzenleyicilerin kullanımı
2013, 2014 ve 2015 yıllarında artmıştır. Mikrobiyal gübre kullanım oranı ise diğer organik gübre
ve toprak düzenleyicilere göre azdır. Türkiye’de 2015 yılı verilerine göre 212.93 ton mikrobiyal
gübre kullanılmıştır. Enzim içeren organik gübre kullanımına ise 2014 yılında başlanmıştır.
Türkiye’de organik gübre kullanımı yıllara göre artıyor olmasına rağmen tarım topraklarının
çoğunda organik madde miktarı yeter seviyede değildir. Bu nedenle üreticilerimiz organik
maddenin önemi konusunda bilgilendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Organik Gübre, Üretim, Tüketim

USE OF ORGANIC FERTILIZERS IN TURKEY
Abstract
In general, organic matter contents are present in agricultural soils at low levels. The organic matter
available in the soil lessens over time. Organic matter contributes significantly to the physical,
chemical and biological properties of soils. In this study, it was aimed to reveal the rate of organic
fertilizer usage in Turkey investigating the production, consumption, import and export rates of
organic fertilizer, soil regulator, microbial fertilizer and the organic fertilizer, containing enzyme.
In this study, statistical data on the production, import, export and consumption of organic
fertilizers for the last 10 years obtained from the General Directorate of Vegetative Production is
analyzed. The amount of organic matter-containing fertilizers as well as the amount of soil
regulators are examined by years so as to demonstrate the proportional distribution of organic
fertilizer usage levels in Turkey. Some suggestions are made so that producers performing organic
or conventional production activities use organic fertilizers consciously. The production of organic
fertilizer in Turkey have increased by 27 times between 2006-2015. However, the amount of
production couldn’t supply the amount of consumption in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 and
2014. The import rate was more than the export rate between the years 2006-2015. The usage of
soil regulator have increased in 2013, 2014 and 2015. The rate of microbial fertilizer usage is less
than the other organic fertilizer and soil regulators. According to the 2015 data 212.93 tons of
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microbial fertilizer have been used. The usage of organic fertilizer containing enzyme has been
used since 2014. Although the usage of organic fertilizer has increased by years, the amount of
organic matter isn’t adequate in agricultural soil. For this reason, the farmers should be informed
about the importance of organic matter.
Key Words: Organic Fertilizer, Production, Consumption

1. GİRİŞ
Yetiştiricilikte; toprakların fiziksel özelliklerinin iyi olması verimliliği arttıran
önemli unsulardan biridir. Fiziksel özellikleri kötü olan topraklarda yararlı
mikroorganizma sayısı da azdır. Toprakların bitki besin maddesi eksiklikleri inorganik
gübrelerin verilmesi ile giderilebilir. Ancak fiziksel ve biyolojik özellikleri iyileştirmek
için organik gübrelere ihtiyaç duyulmaktadır (Kacar ve Katkat, 1999; Ünal ve ark., 2004).
Türkiye açısından organik gübre üretimi için önemli kaynağımız hayvansal gübrelerdir.
Türkiye’de yılda yüz milyon ton gübre materyali elde edilmesine karşılık bunun önemli
kısmı başka amaçlarla kullanılmaktadır Çolakoğlu (2004), Kaplan ve ark. (2000)
bildirdiklerine göre; Türkiye’de organik gübre kullanımı yetersiz seviyededir. Hayvancılık,
organik gübre ihtiyacını karşılayamamakta, yetersiz organik gübreleme ve bilinçsiz yapılan
kimyasal gübreleme toprak verimliliğini istenen düzeye taşıyamamaktadır. Organik gübre
kullanımının artması kimyasal gübrelerin aşırı kullanımının oluşturduğu kirlilikleri de
azaltacaktır (Sönmez ve ark., 2008).
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki organik gübre, toprak düzenleyici, mikrobiyal
gübre ve enzim içeren organik gübre, üretim, tüketim, ithalat, ihracat miktarlarını
inceleyerek son on yılda organik gübre kullanım durumlarını ortaya koyabilmektir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün (BÜGEM) yıllara göre gübre
üretim ithalat ihracat ve tüketim değerleri ele alınmıştır. Elde edilen veriler incelenerek.
Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında organik gübre, toprak düzenleyici, mikrobiyal gübre
ve enzim içeren gübrelerin kullanım durumları ortaya konmaya çalışılmıştır. Aynı zaman
da gübrelerin ithalat, ihracat, üretim ve tüketim yüzdesel dağılımları belirlenmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Türkiye’de organik gübre üretim miktarlarını, Çizelge 1’de 2006 yılından itibaren
incelediğimizde; 2006 yılında 6348.69 ton olan üretim, 2014 yılında 170716.1 tona
çıkmıştır. Organik gübre üretim miktarı 2006-2014 yılları arasında yaklaşık 27 kat
artmıştır. Ancak Çizelge 1’de 2006-2015 yılları üretim ve tüketim miktarlarına birlikte
baktığımızda, 2006, 2011 ve 2015 yılları hariç üretimin tüketimi karşılayamadığını 2007,
2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 yıllarında tüketimin daha fazla olduğunu görüyoruz.
Şekil 2’de 2015 yılı Türkiye’de organik kaynaklı gübre tüketiminin yüzdesel dağılımı
verilmiştir. Organik gübre kullanım oranı %64’ü bulunmuştur. Organik gübre tüketiminin
üretimden fazla olmasına rağmen Türkiye topraklarının %75.6’sı organik madde
bakımından az ve çok az’dır (Gezgin ve ark., 2012). Organik gübreleme toprak verimliliği
ve sürdürülebilirliğinin güvencesidir (Sönmez ve ark., 2008). Yapılan bilimsel
çalışmalarda organik gübre kullanımının toprak verimliliğini arttırdığı sonucuna
varılmıştır. Demirtaş ve ark. (2012), örtüaltı domates yetiştiriciliğinde kimyasal ve organik
gübre kullanımının bitkinin beslenme durumu ve toprak özellikleri üzerine etkilerini
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incelemişlerdir. Kontrole göre organik gübre uygulamasının etkisinin iyi olduğunu ayrıca
kimyasal ve organik gübrelerin birlikte kombinasyon halinde kullanımlarının daha etkili
olduğunu bildirmişlerdir (Atılgan ve ark., 2007), Antalya yöresindeki seralarda üreticilere
yönelik anket çalışması yapmıştır. Yöredeki üreticiler organik gübre uygulaması ile toprak
verimliliğinin arttığını bildirmişlerdir. Okur ve ark. (2007), piyasada organik tarıma
yönelik satılan bazı organik gübrelerin biofarm (büyükbaş hayvan gübresi) sebze tarımı
yapılan topraklarda mikrobiyal biyokütle ve aktiviteyi önemli oranlarda arttırdığını
bildirmişlerdir. Organik gübre ithalat ve ihracat verilerini Çizelge 1’e bakarak
incelediğimizde; 2006-2015 yılları arasında ithalatımız, ihracatımızdan fazla olmuştur.
Şekil 1’de yıllar itibariyle Türkiye’de organik gübre ihracat ve ithalat miktarları
gösterilmiştir. 2015 yılı verilerini baz aldığımızda organik gübre ihracatımız 7097.35 ton
iken ithalatımız 71540.38 tondur. Kaplan ve ark. (2000) bildirdiklerine göre, önemli
organik gübre kaynağımız olan ahır gübresi yakacak olarak da kullanılmaktadır. Mevcut
organik gübre kaynaklarımızı topraklarımızda değerlendirmemiz ithalat rakamlarını
azaltabilir.
Türkiye’de toprak düzenleyici üretim ve tüketim miktarları yıllara göre düzenli bir
değişim göstermemiş; 2006-2007-2009-2010-2011 yıllarında üretim tüketimden fazla iken
2008 yılında ise üretim tüketimden az olmuştur. 2013 yılında ise üretim miktarı tüketimi
karşılayamamıştır. Son yıllarda toprak düzenleyicilerin kullanımının artması, bu konuda
bilimsel çalışmaların yapılması ve uygulamadaki yararının görülmesinden olabilir. Gezgin
ve ark. (2012) TKİ-HÜMAS ile yaptıkları çalışmalarda, hümik ve fulvik asit kaynağı bu
ürünlerin, bitkisel üretimde kullanılması ile verim ve kalitede önemli artışlar sağladığını
belirtmişlerdir. Şekil 2’de 2015 yılı toprak düzenleyici tüketimi yüzdesel dağılımı %36
bulunmuştur. Toprak düzenleyici ithalat miktarı 2006-2011 yılları arasında ve 2013-2014
yıllarında ihracattan fazladır. 2012 yılında ithalat yapılmazken 17.14 ton ihracat
yapılmıştır. 2015 yılında toprak düzenleyici ihracatı 1771.09 tona çıkmıştır.
Çizelge 1’de mikrobiyal gübre verilerini incelediğimizde; 2006-2012 yılları
arasında üretim miktarı azdır ve üretilen miktar tüketilmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında ise
tüketim miktarı artmıştır.2015 yılında 264,63 ton mikrobiyal gübre üretilirken 212.93 ton
mikrobiyal gübre tüketilmiştir. Ancak, Şekil 2’de tüketim miktarların azlığı nedeniyle
2015 yılı mikrobiyal gübre yüzdesel dağılımı %0 olarak bulunmuştur. Ülkemizde
mikrobiyal gübre konusunda yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde bu gübrelerin kullanım
miktarının artacağı umulmaktadır. Erzurumlu ve Kara (2014) mikoriza ile ilgili Türkiye’de
yapılan çalışmaları derlemişler, tarımda mikoriza kullanımı ile toprak verimliliği ve ürün
kalitesinin artacağını, çevre kirliliğinin ise azalacağını bildirmişlerdir. Özbay ve ark (2015)
yaptıkları çalışmada, ticari mikrobiyal gübre uygulamasının marulda verimi olumlu yönde
etkilediğini belirtmişlerdir.
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Çizelge 1. Yıllar itibariyle Türkiye’deki organik kaynaklı gübre üretim, ithalat,
ihracat ve tüketim miktarları (ton)
Yıllar

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Miktar
Üretim
İthalat
İhracat
Tüketim
Üretim
İthalat
İhracat
Tüketim
Üretim
İthalat
İhracat
Tüketim
Üretim
İthalat
İhracat
Tüketim
Üretim
İthalat
İhracat
Tüketim
Üretim
İthalat
İhracat
Tüketim
Üretim
İthalat
İhracat
Tüketim
Üretim
İthalat
İhracat
Tüketim
Üretim
İthalat
İhracat
Tüketim
Üretim
İthalat
İhracat
Tüketim

Organik
Toprak
Mikrobiyal
gübre
düzenleyici
gübre
6348.69
10152.79
0.61
293.38
120.30
0.00
0.00
0.00
0.00
5224.24
7114.82
0.61
9820.33
7006.05
0.19
213.62
239.35
0.00
0.15
3.03
0.00
9979.06
6704.11
0.19
13958.54
7178.99
0.52
123.32
50.56
0.00
0.34
3.20
0.00
13945.50
7352.22
0.68
8234.89
4231.03
0.53
107.77
42.46
0.00
0.00
0.00
0.00
8320.27
4085.74
0.53
11493.11
4809.42
0.55
129.26
55.29
0.00
1.63
7.00
0.00
11591.78
4570.99
0.55
14234.30
6745.38
0.71
209.53
29.52
0.00
0.30
13.00
0.00
10940.38
6210.99
0.71
10253.94
2261.28
0.89
77.82
0.00
0.00
15.00
17.14
0.00
8590.94
7071.87
0.89
42056.35
12104.85
3.12
10802.84
1000.90
0.00
476.86
453.64
0.00
75320.63
14116.55
3.75
170716.10
64674.78
0.53
31386.85
865.76
0.00
666.22
227.40
0.00
190879.20
63006.56
2.76
81266.19
47011.17
264.63
71540.38
1499.94
13.97
7097.35
1771.09
9.20
77845.81
43979.69
212.93

Kaynak: Bügem Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
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Enzim içeren
organik gübre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.72
0.00
0.00
3.71
3.30
0.00
0.00
3.30

TOPLAM
16502.09
413.68
0.00
12339.67
16826.57
452.97
3.18
21298.40
21138.05
173.88
3.54
16683.36
12466.45
150.23
0.00
12406.54
16303.07
184.55
8.63
16163.31
20980.39
239.05
13.30
17152.08
12516.11
77.82
32.14
15663.70
54164.32
11803.74
930.50
89440.93
235395.10
32252.81
893.62
253892.30
128545.29
73054.29
8877.64
122041.73
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Şekil 1. Yıllar itibariyle Türkiye’de organik gübre ihracat ve ithalat miktarları (ton)
Kaynak: Bügem Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

77845,81
( 64%)

43979,69
( 36%)

212,93;(0%)
3,3( 0%)
Organik Gübre

Toprak Düzenleyici

Mikrobiyal Gübre

Enzim İçeren Organik Gübre

Şekil 2. 2015 yılına göre Türkiye’de organik kaynaklı gübre tüketiminin yüzdesel
dağılımı (%)
Kaynak: Bügem Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Türkiye’de enzim içeren gübre kullanımı, Çizelge 1’de görüldüğü üzere 2014
yılında başlamıştır. 2014 ve 2015 yıllarında üretilen gübre miktarı tüketilmiştir. Şekil 2’de
2015 yılı enzim içeren organik gübre kullanımı yüzeysel dağılımı tüketim miktarının az
olması nedeniyle %0 bulunmuştur. Gerek mikrobiyal gübre, gerekse enzim içeren organik
gübre kullanımının, gübrelerin üretim miktarlarının artması ve bu konuda yapılan bilimsel
çalışmalarla teşvik edileceği umulmaktadır. Karaçal ve Tüfenkçi ‘nin (internet erişim
2017), bildirdiğine göre PGPR ( Bitki Gelişmesini Teşvik Eden Bakteriler ) olarak bilinen
biyolojik gübre, bitki besin elementi alınabilirliğini arttırdığı gibi, enzimlerin sentezini de
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içermektedir. Biyolojik gübre kullanımı ile tarımsal kaynaklı çevresel sorunların
azalabileceğini bildirmişlerdir.
Son yıllarda talebi artan solucan gübresi (vermikompost) Bügem verilerinde ayrı bir
organik gübre kaynağı olarak ele alınmıştır. 2015 yılı verilerine göre vermikompost üretimi
47.00 ton dur. Buna karşılık yurtiçi satış 6103.54 tondur. Aradaki açık ithalatla
karşılanmış ve 6097.70 ton vermikompost ithal edilmiştir. İhracat rakamımız ise 0’dır.
Genç girişimciler ve üreticiler vermikompost üretimi konusunda desteklenir ve
bilgilendirilirse iç talebi karşılama oranımız artabilir. Solucan gübresi 2015 yılı verilerine
göre yurtiçi satış miktarı ile organik gübre ve toprak düzenleyicilerden sonra 3. sırada yer
almaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda solucan gübresinin; toprak verimliliğini ve
bitkilerde besin maddesi içeriklerini arttırdığı, gübre kaynağı aynı zamanda toprak
düzenleyici olduğu, bitki gelişimi üzerine olumlu etki yaptığı ve erkencilik sağladığı
bildirilmiştir (Erşahin Şimşek 2007, Küçükyumruk ve ark. 2014, Hınıslı 2014).
4. SONUÇ
Türkiye’de organik gübre kullanımını arttırmak ve topraklarımızın
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üreticilerimizin organik maddenin önemi
konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Toprak analiz sonuçlarının yorumlanmasında; sadece
kimyasal gübre önerisi değil aynı zamanda, organik gübre önerilerine yer verilmesi,
konvansiyonel tarım yapan üreticilerimizin organik gübre kullanımını arttıracağı gibi,
organik tarım yapan üreticilerimize de yol gösterici olacaktır.
Organik gübre kullanımın artması, üreticinin kolay ve uygun fiyata organik gübreye
ulaşmasına bağlıdır. Bu nedenle organik gübre üretimini arttırmamız gerekir. Organik
gübre üretimi yapacak girişimciler desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Organik gübrenin,
kimyasal gübre gibi kolay uygulanmasını sağlayacak üretim modelleri geliştirilmelidir.
Günümüzde özellikle klasik kimyasal gübrelerin az besin maddesi içermesi buna
karşılık dolgu maddesi ve tuz içeriklerinin yüksek olması ile topraklara yaptığı zararlar
daha iyi anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda organik gübre kullanımının önemi ve besin
maddesi içeriği yüksek olan organo-mineral gübrelerin kullanılması da ağırlık
kazanmaktadır.
Türkiye topraklarında organik madde miktarının istenen değerlere gelmesi iyi tarım
ve organik tarım yapılan tarım topraklarımızın artması ile mümkün olabilecektir. Organik
gübre kullanmak aynı zamanda bu döngüye zemin hazırlayacak, toprak verimliliği artınca
üreticinin iyi tarım ve organik tarıma geçişi kolaylaşacaktır.
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Özet
Bu çalışmada kükürtlü (10 kg/da) ve kükürtsüz (0 kg/da) koşullar altında artan oranlarda uygulanan
azotun (0, 3, 6 ve 9 kg/da ekimle birlikte, kontrol hariç her birine 7 kg/da üst gübre ve toplamda 0,
10, 13 ve 16 kg/da N) Tir buğdayında verim ve verim öğeleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Deneme,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme tarlalarında, tesadüf bloklarında bölünmüş
parseller deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak, 2010-2011 yetiştirme sezonunda
yürütülmüştür. Çalışmada azot ve kükürt dozlarının, bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı,
başakta tane sayısı, kardeş sayısı, metrekarede başak sayısı, biyolojik verim, birim alandaki tane
verimi, hasat indeksi, 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tanede protein oranı üzerine etkileri
incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kükürt ve azot dozlarının verim ve verim öğelerinde
önemli artışlar sağladığı belirlenmiştir. En yüksek birim alan tane verimi 184.43 kg/da ile kükürtlü
koşullarda 13 kg/da azot uygulamasından elde edilirken, en düşük birim alan tane verimi 113.16
kg/da ile kontrol parselinden elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Buğday, Azot, Kükürt, Verim, Verim Öğeleri

THE EFFECT OF INCREASING RATES OF NITROGEN UNDER
THE CONDITIONS WITH SULPHUR AND WITHOUT SULPHUR ON
TİR WHEAT (Triticum aestivum L. var. leucospermum (Körn.) Farw.)
YIELD AND YIELD COMPONENTS
Abstract
In this study, nitrogen applied in increasing rates of (0, 3, 6 and 9 kg N/da with sowing and 7 kg
N/da top fertilizer with tillering season except control plots in total 0, 10, 13 and 16 kg/da N) under
the condition with sulphur (10 kg/da) and without sulphur on yield and yield components of Tir
wheat was investigated. Experiment was laid out in Splite Plots Design in Randomized Blocks with
three replicates at the fields of Yuzuncu Yil University Agricultural Faculty in 2010-2011 growing
season. In the study, it wase investigated the effect of nitrogen and sulphur levels on the effects
plant height, spike lenght, number of spikelet, seeds per spike, number of tiller, number of spike
per meter square, 1000 seed weight, biological yield, seed yield per unit, harvest index, hectoliter
weight and protein ratio in seeds. The results of the study indicated that nitrogen and sulphur
applications increased significantly the seed yield and yield components. While the highest seed
yield (184.43 kg/da) was obtained from 10 kg/da sulphur + 13 kg/da nitrogen application, the
lowest seed yield (113.16 kg/da) was obtained from control plots.
Key Words: Wheat, Nitrogen, Sulphur, Yield, Yield Components
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1. GİRİŞ
Dünyada 2016 yılı verilerine göre toplam 222 milyon ha alanda buğday
yetiştiriciliği yapılmış, 737.5 milyon ton ürün elde edilmiş ve dünya ortalama verimi 338.0
kg/da olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2016 a). Ülkemizde ise 2016 yılında 7671 milyon
ha alanda buğday ekimi yapılmış ve 20.600 milyon ton ürün elde edilirken verim de 271
kg/da olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2016 b). Dünyada en büyük ekiliş, Türkiye’de ise
en büyük ekiliş ve üretim payına sahip olan buğday, Van ilinde de tüm tarla bitkileri
içerisinde en büyük ekiliş payına sahiptir. Tir Buğdayı kendi ekolojisinde gerçekten yüksek
bir verim potansiyeline sahiptir. Popülasyon olması nedeniyle Tir Buğdayı birçok özellik
bakımından geniş varyasyon göstermektedir (Sönmez ve ark., 1999). Ülkemiz tarım
toprakların azot ve kükürt kapsamları değişik nedenlere bağlı olarak genelde azdır.
Ülkemizde yapılan tahıl üretiminde gübre uygulamasında daha çok azotlu ve fosforlu
gübreler yaygın olup, kükürtlü gübreleme alışkanlığı hemen hemen yok ya da azdır. Oysa
özellikle en önemli tahıl yetiştirme alanımız olan Orta Anadolu Bölgesi ve topraklarının
kükürdün en önemli kaynaklarından olan organik madde içeriği bakımından düşük,
organik gübrelemenin yaygın olmadığı, endüstrileşmenin fazla olmaması nedeniyle
atmosferik kükürt girişinin az ya da çok az olduğu, yaygın olarak kullanılan azotlu ve
fosforlu gübrelerin kükürt içermemesi ve her yıl topraktan ürünle kaldırılan kükürdün
ikame edilmediği şartlar olması nedeniyle kükürt eksikliği probleminin ortaya çıkması riski
yüksektir (Tolay ve ark., 2005). Kükürdün bitkiler için mutlak gerekli bir besin elementi
olduğunun yaklaşık iki yüzyıldan beri bilinmesine ve bitkilerin yaklaşık fosfor kadar
kükürde gereksinim göstermelerine rağmen, son yıllara kadar kükürt noksanlığının azot,
fosfor ve potasyum noksanlığı kadar yaygın olmadığı kanısıyla, bu temel besin elementine
gösterilen ilgi diğer besin elementlerinin çok gerisinde kalmıştır (Eraslan, 2006). Oysaki
kükürt bitki, insan ve hayvan beslenmesinde çok büyük önem taşıyan proteinlerin
yapıtaşlarının bileşiminde yer alır. Bitkilerden kaliteli ve yüksek verim alınmasında bitki
besinlerinin toprakta yeterli seviyede bulunmasının yanı sıra besin elementleri arasındaki
denge de son derece önemli olup, toprakta eksikliği yaygın olan bir besin elementi, gübre
olarak toprağa uygulanan bir diğer elementin bitkideki etkinliğinin düşük olmasına yol
açabilmektedir. Kükürt eksikliği şiddetli olmadıkça bin tane ağırlığı ve kardeş sayısı gibi
diğer verim parametrelerinin etkileme düzeyinin çok düşük boyutta olduğu bulunmuştur
(Zhao ve ark., 1997). Kükürt eksikliği görülen bitkiler normale göre daha küçük olurlar.
Özellikle kök gelişmesine göre tepe gelişmesi kükürt eksikliğinden daha fazla etkilenir.
Gelişmenin ilk dönemlerinde kükürt eksikliği bitkilerde yaprakların küçülmesine, boğum
aralarının kısalmasına, gövde ve dalların incelmesine de neden olur. Yaprak yüzey
genişliği azalırken yaprak hücreleri küçülür ve sayıları azalır. Kükürt eksikliğinin en
belirgin işareti yapraklarda klorofil miktarının azalmasıdır. Buna paralel olarak bitkide
protein sentezi azalırken çözünebilir organik azot ve nitrat miktarı artar. Kükürt eksikliğine
bağlı olarak bitkide karbonhidratların birikmesi bitki ağırlığının normale göre daha fazla
olmasına neden olabilir. Kurak geçen yıllarda kükürt eksikliğinin daha fazla olduğu
bilinmektedir (Kaçar ve Katkat, 1998). Son yıllarda ülkemizde amonyum sülfat gibi kükürt
içeren gübrelerin kullanımında bir azalma olduğu, azotlu, fosforlu, kullanımının arttığı,
bunun da topraklarımızın her ne kadar kükürt içeriği yeterli olsa bile, bitkiler tarafından
topraktan kaldırılan miktarlar tekrar toprağa ilave edilmedikçe zamanla kükürt beslenmesi
açısından sorunların çıkabileceği, ayrıca topraklardaki besin elementlerinin aralarındaki
dengenin bozulmasının da yine karşılaşılabilecek sorunlar arasında görüldüğü, bu nedenle
kullanımları son zamanlarda iyice azalmaya başlayan kükürtlü gübrelerin gübreleme
programlarına dahil edilmesi ve bu konuya dikkat çekilmesinin yetiştiricilik açısından
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ekonomik ve teknik önemi olan konulardan birisi olarak bildirilmektedir (Orman ve ark.,
2004). Azot bitkide birçok önemli organik bileşiğin yapısında yer almaktadır. Proteinler,
aminoasitler, nükleik asitler, enzimler, klorofil, ATP (Adenozintrifosfat) ve ADP
(Adenozindifosfat) azot içeren önemli organik bileşiklerdir. Bitkide yeni hücrelerin
oluşumu için azot gereklidir (Kaçar ve Katkat, 1998). Azot ve kükürt beslenmesi arasında
kuvvetli bir ilişki olmasından dolayı, bitkinin kükürde olan yanıtı büyük ölçüde kullanılan
azotlu gübre miktarına bağlıdır. Yüksek düzeyde olan azotlu gübre uygulamasının kükürt
eksikliğini şiddetlendirdiği ve genelde yeterli azotla beraber uygulanan kükürdün ise
verimi daha çok arttırdığı bildirilmiştir (McGrath ve ark., 1996; Rasmussen ve Kresge,
1986).
Yapılan bu çalışmanın amacı; kükürtlü ve kükürtsüz koşullar altında artan oranlarda
azot uygulanmasının ülkemizde en çok yetiştirilen tahıl grubu olan buğdayda verim ve
verim unsurları üzerine etkisini araştırarak ve hangi doz azot uygulaması ile kükürdün daha
çok verim ve verim unsurları üzerine etkili olabileceğini araştırmaktır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Denemede Tir buğdayı bitki materyali olarak kullanılmıştır. Geniş bir havza olan
Van gölü çevresinde, daha çok karışık popülasyon niteliğinde olan Tir buğdayı (Triticum
aestivum L. var. leucospermum (Körn.) Farw.) yetiştirilmektedir. Popülasyon olması
nedeniyle Tir buğdayı birçok özellik bakımından geniş varyasyon göstermektedir.
Hastalıklara dayanıklı ve kalın saplı bir çeşittir (Yılmaz ve ark., 1994).
Çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampus alanında Ziraat Fakültesine ait deneme
tarlalarında kışlık olarak 2010-11 yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Araştırmanın
yapıldığı Van ili, Doğu Anadolu Bölgesinde, batısında Van Gölü bulunan etrafı dağlarla
çevrili bir havzada yer almaktadır. İlin denizden yüksekliği 1725 m olup, 380 25’ kuzey
enlemi, 430 21’ doğu boylamında yer almaktadır. Deneme alanı Van Gölü’nün kuzey
doğusunda ve göl kenarına yaklaşık 1-2 km mesafede bulunmaktadır. Van’da kış mevsimi
soğuk ve karla örtülü, yazları ise serin ve kurak geçmektedir. Van ilinde karasal iklim
hüküm sürmektedir. İlin konumu itibariyle Van Gölü’nün kıyısında yer almasından dolayı
gölün olumlu etkisiyle iç kısımlara nazaran daha ılımandır. Denemenin yürütüldüğü
dönemi kapsayan aylara ait iklim verileri ile uzun yıllar ortalaması Çizelge 3.1’de
verilmiştir. Araştırmanın yapıldığı bölgenin, yetiştirme sezonundaki uzun yıllar
ortalamasına ilişkin yıllık yağış miktarı 365.9 mm ve ortalama sıcaklık 6.9 °C, ortalama
nispi nem % 60.8’dir. 2010-11 yetiştirme sezonuna düşen yağış miktarı 361.6 mm’dir.
Ortalama sıcaklık 8.28 0C, ortalama nispi nem miktarı ise %57.9’dur (Anonim, 2011).
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Çizelge 1. Van ilinde uzun yıllar ortalaması ve 2010-2011 yetiştirme sezonuna ait bazı
iklim verileri (Anonim, 2011 b)
Yağış (mm)
Ort. Sıc. (CO)
Nispi nem (%)
Aylar
10-11
UYO
10-11
UYO
10-11
UYO
Ekim
45.8
44.4
12.6
10.7
61.7
59.0
Kasım
0.0
48.2
4.3
4.4
63.0
66.0
Aralık
8.7
37.1
2.0
-0.9
53.8
67.0
Ocak
14.2
34.2
-1.6
-3.5
65.9
68.0
Şubat
26.6
32.3
-0.8
-3.1
67.8
68.0
Mart
30.7
45.9
2.4
1.0
61.5
68.0
Nisan
133.7
55.0
8.6
7.5
60.4
61.0
Mayıs
62.8
45.6
13.0
13.0
59.5
56.0
Haziran
28.1
17.7
19.2
18.1
45.9
50.0
Temmuz
11.0
5.5
23.1
22.2
39.6
45.0
Toplam
361.6
365.9
Ort.
8.28
6.9
57.9
60.8

Denemenin kurulduğu toprakların farklı derinliklerinden alınan toprak örneklerinin
bazı fiziksel ve kimyasal analizleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak
Bölümü Toprak Analizi Laboratuarı’nda yapılarak analiz sonuçları Çizelge verilmiştir.
Çizelge 2. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri (Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü laboratuvarı sonuçları)
Derinlik Kum Silt
Kil Tekstür
(cm)
(%)
(%)
(%) sınıfı
0-20
27.8 3.4 38.2 Killi-Tın
20-40
29.8 3.0 40.2 Killi-Tın

pH
Kireç
(1:2.5 su) (%)
8.45
17.90
8.65
13.20

Fosfor
(ppm)
6.71
4.22

Potasyum
(me/100 g)
3.04
1.25

Organik
Toplam
madde (%) tuz (%)
1.85
0.021
1.81
0.019

Toprak analiz sonuçlarına göre, araştırma alanının farklı derinliklerinden alınan
toprak örneklerinin kili-tınlı bünyeli, kuvvetli alkalin reaksiyonlu, organik madde içerikleri
çok az, kireç içeriği bakımından fazla kireçli, hafif tuzlu, potasyum içerikleri çok yüksek
özellikler taşıdığı belirlenmiştir. Fosfor içeriği yeter seviyenin altında, alt toprak
katmanında ise az bulunmuştur (Çizelge 2.).
Deneme, 2010-11 yetiştirme sezonunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat
Fakültesi deneme tarlalarında Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine
göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede toplam 24 parsel bulunmaktadır. Her
parsel 5 sıra, parsellerde sıra arası mesafe 20 cm’dir. Parsel alanı; 1 m x 5 m = 5 m² olacak
şeklinde düzenlenmiştir. m2’ye 550 tohum denk gelecek şekilde parsele atılacak tohumluk
miktarı belirlenmiştir. Denemede kullanılan Tir buğdayına ekimle birlikte 9 kg/da saf
fosfor gelecek şekilde Triple Süper Fosfat gübresi uygulanmıştır. Deneme desenine göre
blokların yarısına 10 kg/da elementel kükürt atılırken diğer yarısına kükürt atılmamıştır.
Deneme planına göre 0, 3, 6 ve 9 kg/da saf azot denk gelecek şekilde üre gübresi ekimle
birlikte, kardeşlenme döneminde ise üst gübre olarak kontrol parselleri dışındaki tüm
parsellere dekara 7 kg saf azot gelecek şekilde üre gübresi uygulanmıştır. Hasatta parseli
oluşturan 5 sıradan her iki yandaki birer sıra ve sıra başlarından 50 cm’nin içerisinde
bulunan bitkiler kenar tesiri olarak gözlem dışı bırakılarak bütün işlemler 0.6 m x 4 m =
2.4 m²’lik alanlar üzerinden yapılmıştır. 2010 yılı ilkbaharında deneme alanı derin bir
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şekilde sürülmüş, sonbaharda ikinci bir yüzlek sürüm ve ardından diskaro çekilerek tohum
yatağı ekime hazır hale getirilmiştir. Ekim işlemi, 15 Ekim 2010 tarihinde markörle çiziler
açmak sureti ile elle yapılmıştır. Deneme alanında yabancı ot mücadelesi başaklanma
öncesi ve sonrası olmak üzere 2 kez yapılmıştır. Hasat işlemleri 10.07.2011 tarihinde
parseli oluşturan 5 sıradan her iki yandaki birer sıra ve parsellerin 50 cm üst tarafında ve
50 cm alt tarafında bulunan bitkiler kenar tesiri olarak bırakılarak orakla yapılmıştır. Hasat
edilen bitkilerin ölçüm, sayım ve harmanlama işlemleri büyük bir titizlikle laboratuvarda
yapılıp ortalama değerleri alınmıştır. Parsel verimleri ise, bitkiler demetler halinde
kurutulduktan sonra dövülmek sureti ile harman yapılarak hesaplanmıştır. Bu deneme,
bölgenin kuru tarım alanlarında Tir buğdayın kükürtlü ve kükürtsüz koşullar altında artan
oranlarda azot uygulamasının verim ve verim unsurları üzerine etkilerini araştırmak
amacına yönelik olduğu için sulama yapılmamıştır. Araştırmada
denenen
buğdayda
kükürtlü ve kükürtsüz koşullar altında artan dozlarda azot uygulamasının Tir buğdayında
verim ve verim öğeleri açısından aralarındaki farklılığın belirlenmesinde Tesadüf
Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Deseni varyans analizi metodundan, farklı
grupların belirlenmesinde ise Duncan (%5) Çoklu Karşılaştırma Testi’nden (Düzgünleş ve
ark., 1987) ve Costat paket programlarından yararlanılmıştır.
3. BULGULAR VE-TARTIŞMA
Çalışmada elde edilen değerler varyans analizine tabi tutulmuştur. İncelenen
karakterler bakımından faktör seviyeleri ortalamaları Duncan Çoklu Karşılaştırma (%5)
Testine göre uygulanmıştır.
Çizelge 3 incelendiğinde, kükürt uygulanmayan parsellerin buğdayda bitki boyu
ortalaması 85.65 cm iken, dekara 10 kg kükürt uygulamasından elde edilen bitki boyu
ortalaması 93.24 cm olarak bulunmuştur. Zhao ve ark.(1996) ve Eraslan (2006) buğdaya
uygulanan kükürdün bitki boyu üzerine olumlu etki yaptığını bildirmişlerdir. En yüksek
bitki boyu 100.5 cm ile 16 kg/da azot uygulamasından elde edilirken, en düşük bitki boyu
70.38 cm ile azot uygulanmayan (0 kg/da) parsellerden elde edilmiştir. Ayrıca, Başar ve
ark. (1998), buğdaya uygulanan azotlu gübrelerin bitki boyunu artırdığını bildirmişlerdir.
Kükürt uygulanmayan parsellerden elde edilen başak boyu ortalaması 7.47 cm iken
kükürt uygulanan parsellerde elde edilen başak boyu ortalaması 7.50 cm olarak bulunmuş
olup istatistiksel açıdan önemli değildir. Başçiftçi (2008) kükürt uygulamasının başak
uzunluğunu artırdığını bildirmişlerdir. Yapılan bu çalışmada da kükürt uygulaması ile bir
miktar başak boyu artmış fakat istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. Azot dozu
uygulamalarından elde edilen en düşük basak boyu ortalaması 5.75 cm ile kontrol
parselinden elde edilirken, en yüksek başak boyu ortalamasın ise 8.66 cm ile 13 kg/da azot
uygulamasından elde edilmiştir. Başar ve ark. (1998), azot uygulamasının başak boyu
üzerine etkisinin %1 düzeyinde etkili olduğunu bildirirken Özseven (2000) azot
uygulaması ile başak boyunun arttığını bildirmişlerdir.
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Çizelge 3. Kükürtlü ve kükürtsüz koşullar altında artan oranlarda azot
uygulamalarının buğdayda incelenen özelliklerin ortalamaları ve oluşan Duncan
grupları*
Azotlu gübre
Kükürt uygulamaları
Bitkisel
uygulamaları
özellikler
Kükürtsüz Kükürtlü
0 kg/da 10 kg/da 13 kg/da 16 kg/da
0 kg/da
10 kg/da
Bitki boyu (cm)
85.65 b
93.24 a
70.38 d
90.18 c
96.73 b
100.5 a
Başak boyu (cm)
7.47
7.50
5.75 c
7.65 b
8.66 a
7.90 b
Başakçık sayısı
11.21
11.52
9.43 c
11.28 b
12.88 a
11.88 ab
(adet/bitki)
Başakta tane
18.98 b
22.36 a
17.11 c
20.21 b
23.76 a
21.60 ab
sayısı (adet)
Kardeş sayısı
3.29
3.19
2.48 b
3.4 a
3.65 a
3.43 a
(adet)
Metrekarede
başak sayısı
573.58 b
631.83 a 576 .0 d
594.6 c
631.3 a
608.8 b
(adet)
Biyolojik verim
483.90 b
508.10a 394.50 d 476.63 c
545.88 b 567.00 a
(kg/da)
Birim alandaki
tane verimi
152.58 b
165.00 a 124.95 c 157.26 b
179.31a 173.60 a
(kg/da)
Hasat indeksi
30.42 b
32.57 a
31.45 a
32.95 a
32.80 a
28.80 b
(%)
1000 tane
40.29 b
41.66 a
39.36 d
40.65 c
42.4 a
41.5 b
ağırlığı (g)
Hektolitre
71.75 b
74.86 a
71.58 d
73.01 c
74.95 a
73.68 b
ağırlığı (kg)
Tanede protein
12.14 b
13.35 a
11.63 d
12.28 c
13.33 b
13.75 a
oranı (%)
* Aynı harf grubuna ait değerler Duncan % 5’e göre farklı değildir.
Çizelge 3 incelendiğinde, kükürt uygulanmayan parsellerden elde edilen başakçık
sayısı ortalaması 11.21 adet iken, kükürt uygulanan parsellerde elde edilen başakçık sayısı
ortalaması 11.52 adet olarak elde edilmiş olup, istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır.
Başakçık sayısı verimi doğrudan etkileyen bir özelliktir. Başakçık sayısının artması
bitkinin tane sayısındaki artışa neden olarak verimin yükselmesini sağlar. Haneklaus ve
ark. (1995), kükürt noksanlığında başakçık veya çiçek oluşumunun gerilediğini, çiçeklerin
canlılığını kaybetme oranlarının arttığını bildirmişlerdir. Eraslan (2006), kükürt
uygulamasının buğdayda fertil başak sayısını artırdığını ifade etmiştir. Azot dozu
uygulamalarından elde edilen başakçık sayısı ortalamaları 9.43-12.88 adet arasında
değişmiş olup, en düşük başakçık sayısı ortalaması 9.43 adet ile kontrol parselinden elde
edilirken, en yüksek başakçık sayısı ortalaması ise 12.88 adet ile 13 kg/da azot
uygulamasından elde edilmiş olmakla beraber 10 kg/da azot ve 16 kg/da azot uygulamaları
ile arasındaki fark istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. Başar ve ark. (1998), azot
uygulamasının başakçık sayısı üzerine etkisinin % 1 düzeyinde etkili olduğunu bildirmiştir.
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Kükürt uygulanmayan parsellerden elde edilen başakta tane sayısı ortalaması 18.98
adet iken, kükürt uygulanan parsellerde elde edilen başakta tane sayısı ortalaması 22.36
adet olarak elde edilmiştir. Azot dozu uygulamalarından elde edilen başakta tane sayısı
ortalamaları 17.11-23.76 adet arasında değişmiş olup, en düşük basakta tane sayısı kontrol
parselinden elde edilirken, en yüksek başakta tane sayısı 13 kg/da azot uygulamasından
elde edilmiş olmakla beraber 10 kg/da azot ve 16 kg/da azot uygulamaları ile arasındaki
fark istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. Başar ve ark.(1998), azot uygulamasının
başakta tane sayısı üzerine etkisinin % 1 düzeyinde etkili olduğunu bildirmiştir. Başakta
tane sayısı verim üzerinde doğrudan etkiye sahip bir özelliktir.
Kükürt uygulanmayan parsellerden elde edilen ortalama kardeş sayısı 3.29 adet
iken kükürt uygulanan parsellerden elde edilen kardeş sayısı 3.19 adet olarak tespit
edilmiştir. Zhao et al. (1997), Kükürt eksikliği şiddetli olmadıkça bin tane ağırlığı ve
kardeş sayısı gibi verim parametrelerini etkileme düzeyinin çok düşük boyutta olduğunu
bildirmişlerdir. Azot uygulamalarından elde edilen ortalama kardeş sayıları ise 2.48-3.65
arasında değişmiş olup, en düşük kardeş sayısı kontrol parsellerinden elde edilirken, en
yüksek kardeş sayısı 13 kg/da azot uygulanmasından elde edilmiş olup 10-16 kg/da azot
uygulamaları ile arasındaki fark istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. Güneş ve ark.
(2000) tahıllarda azot eksikliğinin kardeşlenmenin azalmasına sebep olduğunu
bildirmişlerdir.
Kükürtsüz koşullardan elde edilen metrekarede başak sayısı ortalaması 573.58 adet
olurken, kükürtlü koşullar altında elde edilen metrekarede başak sayısı ortalaması 631.83
adet olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 3). Rassmusen ve ark. (1986) kükürt noksanlığının
metrekarede başak sayısını %15 azalttığını bildirmişleridir. Araştırmacının bulguları ile
çalışmada elde edilen bulgular paralellik göstermektedir. Azot uygulamalarından elde
edilen metrekarede başak sayısı ortalamaları 576.0 - 631.3 adet arsında değişmiş olup en
düşük metrekarede başak sayısı kontrol parsellerinden en yüksek metrekarede başak sayısı
ise 13 kg/da azot uygulanmasından elde edilmiştir. Özseven (2000), değişik azotlu gübre
dozlarının ekmeklik buğday çeşitleri üzerindeki etkileri araştırdığı bir çalışmada azot
dozunun metrekaredeki başak sayısı ve bitki başına başak sayısı üzerine etkisinin önemli
olduğunu bildirmiştir.
Çizelge 3’de görüldüğü gibi kükürtsüz koşullardan elde edilen biyolojik verim
ortalaması 483.90 kg/da olurken, kükürtlü koşullar altında elde edilen biyolojik verim
ortalaması 508.10 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Azot uygulamalarından elde edilen
biyolojik verim ortalamaları 394.50- 567.00 kg/da arasında değişmiş olup en düşük
biyolojik verim kontrol parsellerinden en yüksek biyolojik verim ise 16 kg/da azot
uygulanmasından elde edilmiştir. Başçiftçi (2008), artan azot dozlarının Bezostaja-1
buğday çeşidinde biyolojik ağırlık özelliği üzerine kükürt dozunun incelenen özelliklerin
tamamı üzerine etkisinin önemli olduğunu bildirirlerken, Özseven (2000), azot
uygulamasının buğdayda saplı ağırlığı artırdığını bildirmiştir.
Kükürtsüz koşullardan elde edilen birim alan tane verimi ortalaması 152.58 kg/da
olurken, kükürtlü koşullar altında elde edilen birim alan tane verimi ortalaması 165.00
kg/da olarak gerçekleşmiştir. Zhao ve ark. (1995) ve kükürt uygulamasının buğdayda
verimi arttırdığını belirtmişlerdir. Azot uygulamalarından elde edilen birim alan tane
verimi ortalamaları 124.95- 179.31 kg/da arasında değişmiş olup en düşük birim alan tane
verimi kontrol parsellerinden en yüksek birim alan tane verimi ise 13 kg/da azot
uygulanmasından elde edilmiş olup 16 kg/da azot uygulanan parseller ile arasındaki fark
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Başar ve ark., (1998) azotlu gübre çeşitlerinin
verim ve bazı verim kriterleri üzerine genelde etkili olmadığını, azot dozlarının ise verim
ve verim kriterleri üzerine etkili olduğu, azotun 12-16 kg N/da dozunun yeterli olduğunu
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bildirmişlerdir. Eraslan (2006), birim alanda veriminin (kg/da) kükürt uygulamaları ile
arttığını, tabandan ve üstten uygulanan hem kükürdün hem de N/S oranlarının yıllara göre
değişmekle birlikte tane verimini artırdığını, buğday bitkisinin azot gübrelemesine olduğu
kadar kükürt gübrelemesine de ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir Sağlam ve ark. (2004)
artan azotlu gübre dozlarının buğdayda verimi yükselttiği bildirmişlerdir. Araştırıcıların
elde ettiği bulgular ile bu çalışmada elde edilen bulgular benzerlik göstermekle beraber
iklim ve toprak koşullarının farklılık göstermesinden dolayı en yüksek verimin alındığı
dozlar değişiklik gösterebilmektedir. Azot ve kükürt beslenmesi arasında kuvvetli bir ilişki
olmasından dolayı, bitkinin kükürde olan yanıtı büyük ölçüde kullanılan azotlu gübre
miktarına bağlıdır. Yüksek düzeyde olan azotlu gübre uygulamasının kükürt eksikliğini
şiddetlendirdiği ve genelde yeterli azotla beraber uygulanan kükürdün ise verimi daha çok
arttırdığı bildirilmiştir (McGrath ve ark., 1996; Rasmusen ve Kresge, 1986).
Kükürtsüz koşullardan elde edilen hasat indeksi ortalaması %30.42 iken, kükürtlü
koşullar altında elde edilen hasat indeksi ortalaması %32.57 olarak gerçekleşmiştir. Azot
uygulamalarından elde edilen hasat indeksi ortalamaları %28.80 – 32.95 arasında değişmiş
olup en düşük hasat indeksi 16 kg/da azot uygulanan parsellerden elde edilirken, en yüksek
hasat indeksi 10 kg/da azot uygulanmasından elde edilmiş olup 0 ve 13 kg/da azot
uygulaması ile arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Dane ürünü için
yetiştirilen tahıllarda birim alandan olabildiğince fazla tane ve olabildiğince az sap saman
elde edilmesi; “hasat indeksi” denilen dane/sap oranının yüksek olması istenir (Kün, 1988).
Yılmaz ve ark. (1994)’nın Van koşullarında yaptıkları adaptasyon çalışmasında Tir
buğdayında hasat indeksi ortalamasının % 28.5 olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan bu
çalışmada elde edilen bulgular ile araştırıcıların bulguları kısmen benzerlik göstermekle
beraber bu çalışmada uygulanan gübrelerden dolayı hasat indeksi değerleri daha yüksek
bulunmuştur. Özseven (2000), değişik azotlu gübre dozlarının ekmeklik buğday çeşitleri
üzerindeki etkileri araştırdığı bir çalışmada, azot dozlarının hasat indeksi üzerine etkisinin
önemli olduğunu bildirmiştir.
Çizelge 3’den izlendiği gibi kükürtsüz koşullardan elde edilen bin tane ağırlığı
ortalaması 40.29 g iken, kükürtlü koşullar altında elde edilen bin tane ağırlığı ortalaması
41.66 g olarak gerçekleşmiştir. Başçiftçi (2008), azot ve kükürt dozları interaksiyonunun
1000 tane ağırlığı üzerine etkisinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Azot
uygulamalarından elde edilen bin tane ağırlığı ortalamaları 39.36 – 42.4 g arasında
değişmiş olup en düşük bin tane ağırlığı kontrol parsellerinden elde edilmiş olup, en
yüksek bin tane ağırlığı 13 kg/da azot uygulanmasından elde edilmiştir. Başar ve ark.,
(1998) buğdayda verim ve bazı verim kriterleri üzerine değişik azotlu gübrelerin ve azot
dozlarının etkisini araştırmak üzere yaptıkları bir araştırmada, azotlu gübre çeşitlerinin
verim ve bazı verim kriterleri üzerine genelde etkili olmadığını, azot dozlarının ise verim
ve verim kriterleri üzerine etkili olduğu, azotun 12-16 kg N/da dozunun yeterli olduğunu
saptamışlardır. Çalışmada azotlu gübre dozlarının, bin tane ağırlığı üzerine etkisinin %1
düzeyinde önemli olduğunu, Özseven (2000), değişik azotlu gübre dozlarının ekmeklik
buğday çeşitleri üzerindeki etkileri araştırdığı bir çalışmada, azot dozlarının bin tane
ağırlığı üzerine etkisinin önemli olduğunu bildirmişlerdir. Taner ve ark. (2004) bin tane
ağırlığı özelliği açısından erken ve ileri dönemde verilen amonyum sülfatın iyi sonuç
verdiğini belirtmiştir. Bin tane ağırlığı, ıslah çalışmalarında üzerinde durulan en önemli
fiziksel kalite özelliklerindendir. Bin tane ağırlığının yüksek olması tanenin iriliği ve
yoğunluğuna bağlıdır. Büyük ve yoğun tanelerin endospermlerinin diğer kısımlara oranı,
küçük tanelere göre daha yüksektir (Ünal, 2002). Kalite açısından buğdayın 1000 tane
ağırlığının yüksek olması istenir. Araştırmacıların elde ettiği bulgular ile çalışmada elde
edilen bulgular uyum içerisindedir.
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Kükürtsüz koşullardan elde edilen hektolitre ağırlığı ortalaması 71.75 kg iken,
kükürtlü koşullar altında elde edilen hektolitre ağırlığı ortalaması 74.86 kg olarak
gerçekleşmiştir. Azot uygulamalarından elde edilen hektolitre ağırlığı ortalamaları 71.58 –
74.95 kg arasında değişmiş olup en düşük hektolitre ağırlığı kontrol parsellerden elde
edilirken, en yüksek hektolitre ağırlığı 13 kg/da azot uygulanmasından elde edilmiştir.
Dane ürününün birim hacim ağırlığı, danenin özgül ağırlığı ile ilgilidir. Hektolitre
ağırlığının yüksek olması, danelerin sıkı yapılı ve yuvarlak olması demektir. Ekmeklik
buğdaylarda 76 kg’ın üstünde bir hektolitre ağırlığı istenen bir durumdur (Kün, 1988).
Dizler ve ark. (2009), geç azot uygulamasının hektolitre ağırlığını yükselttiğini
belirtmişlerdir. Elde ettiğimiz veriler araştırıcıların bulguları ile kısmen benzerlik
göstermekle beraber çeşit, uygulamalar arasındaki fark ve ekolojik faktörlerden dolayı
farklılıklar olabilmektedir.
Kükürtsüz koşullardan elde edilen tanedeki protein oranı ortalaması %12.14 iken,
kükürtlü koşullar altında elde edilen tanedeki protein oranı ortalaması %13.35 olarak
gerçekleşmiştir. Kaçar ve Katkat (1998), kükürt eksikliğinde bitkide protein sentezi
azalırken çözünebilir organik azot ve nitrat miktarının arttığını bildirmişlerdir. Azot
uygulamalarından elde edilen tanedeki protein oranı ortalamaları %11.63 – 13.75 arasında
değişmiş olup en düşük tanedeki protein oranı kontrol parsellerden elde edilirken, en
yüksek tanedeki protein oranı 16 kg/da azot uygulanmasından elde edilmiştir. Zhao ve ark.
(1999) bulguları ile çalışmamızdaki bulgular uyum içerisindedir. Başar ve ark. (1998),
azotlu gübre dozlarının tanedeki protein içeriği üzerine etkisinin %1 düzeyinde önemli
olduğunu, bildirmişlerdir. Araştırmacıların bulguları ile çalışmada elde edilen bulgular
uyum göstermektedir.
4. SONUÇ
Ülkemiz tarım alanlarının büyük kısmı yarı-kurak iklim kuşağında yer almaktadır.
Buğday, diğer birçok kültür bitkisinin hiç yetiştirilemeyeceği ya da ekonomik şekilde
üretilemeyeceği bu alanlarda hem kuru tarım hem de olanak varsa sulu tarım koşullarında
yetiştirilebilmektedir. İnsanların temel gıda maddesi olan buğdayın kalitesini artırabilmek,
üreticinin geçim şartlarına olumlu katkıda bulunmak ve sonuçta ülkenin yaşam standardına
ve ekonomisine destekte bulunmak için, buğdayın birim alandan vereceği ürün miktarını
ve bu ürünün sahip olacağı kaliteyi artırmak gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada, Van
koşullarında Tir buğdayında kükürtlü ve kükürtsüz koşular altında artan oranlardaki azotun
verim ve verim öğelerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, kükürt ve
azot dozu uygulamalarının etkisini belirlemek üzere birim alan tane verimi, biyolojik
verim, hasat indeksi, tanede protein oranı, bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı ve
başakta tane sayısı, kardeş sayısı, 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve metrekarede
başak sayısı incelenmiştir. Yapılan bu araştırmada verim unsurları arasında en
önemlilerinden birisi olan tane verimi 13 kg/da N ve 10 kg/da S uygulandığı koşullarda en
yüksek değere ulaşmıştır. Bu da fazla N’un bitkide daha çok yeşil aksam büyümesini
teşvik ederken, iyi bir tane verimi için N’un uygun dozu ile birlikte kükürdün de
verilmesinin uygun olduğunu göstermektedir. Bu durum bölge çiftçisinin tek yanlı bir N’lu
ve P’lu gübrelemeden kaçınarak bitkiye dengeli bir beslenme ortamı sağlanmasının
önemine işaret etmektedir ve yıllık yağış miktarının düşük, aylara dağılışının düzensiz
olduğu bölgelerde azot ve kükürt uygulamalarının verime olumlu etki yapacağı
düşünülmektedir. Kükürtlü ve azotlu gübre uygulamalarının Tir buğdayında verim ve
verim ile yakın ilişkili karakterlerde önemli artışlar sağladığı da belirlenmiştir. Sonuç
olarak Van ve çevresinde buğdayda 10 kg/da ile kükürt +13 kg azot/da dozu uygulaması en
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yüksek birim alan tane verimini vermiş olmakla beraber kükürtsüz koşullarda 13 kg/da
azot uygulaması ile arasındaki farkın ekonomik anlamda fazla olmamasından dolayı daha
az kükürt dozu önerilebilir.
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Özet
Tarım ürünlerinden daha yüksek miktarda ve iyi kalitede ürün alarak karlı bir üretim yapılabilmesi,
bitkilerin besin maddesi ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması ile mümkündür. Ancak tarım
alanlarında bazı besin maddeleri, yetiştirilen ürünün ihtiyacını tam olarak karşılayacak seviyede
değildir. Bu itibarla toprakta eksik besin maddeleri gübrelerle toprağa verilmektedir. Gübrelemeden
beklenen faydanın sağlanabilmesi için de öncelikli olarak toprağın besin maddesi kapsamının
kimyasal analiz metotlarıyla belirlenmesi gerekir. Ancak doğru bir gübreme için bu da yeterli
değildir. Zira toprak analizleri sonucunda bulunan bu değerler indeks değerlerdir. Kimyasal analiz
metotları ile belirlenen bu değerlerin, yürütülecek tarla denemelerinden elde edilen değerlere
dayanarak kalibrasyonlarının yapılması gerekir. Kalibrasyonda öncelikli amaç, kimyasal metot ile
belirlenen toprak analiz değerleri ile belirli toprak, iklim ve yetiştirme koşullarında yetiştirilen bitki
verimi arasındaki matematiksel ilişkiyi ortaya koymaktır. Daha sonra da kimyasal analiz metodu ile
belirlenen değerlerin verim için yeterlilik seviyelerini belirleyerek, yetersiz analiz değeri gösteren
topraklara, bitki verimini belirli seviyeye çıkarmak uygulanması gerekli gübre miktarlarını
hesaplamaktır. Bu çalışmada, tarla deneme metodunun seçimi, deneme konularının belirlenmesi,
yeterli deneme sayısının belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar anlatılacaktır. Bunun yanında
toprak analiz değeri etkinlik katsayısının (c1) hesaplanması ve gübrenin etkinlik katsayısının (c)
hesaplanmasında dikkat edilmesi gerekli hususlara işaret edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Toprak Analizi, Metot, Kalibrasyon

THE CALIBRATION OF SOIL ANALYSIS METHODS WITH FIELD
EXPERIMENTS
Abstract
More profitable agricultural production is possible higher quantity and better quality by completing
the all nutritional requirements of the plants. However, some nutrients in agricultural areas are not
at enough the needs of grown crops. In this respect, the deficiency nutrients in the soil are given to
the soil with fertilizers. In order to obtain the expected benefit from fertilizing, the content of the
nutrient matter of the soil should be determined primarily by chemical analysis methods. But for
optimum fertigation is not enough too. Because, these values which are found in soil analysis are
index values. These values, determined by chemical analysis methods, must be calibrated based on
the values obtained from the field experiments to be carried out. The primary goal in calibration is
to establish the mathematical relationship between the soil analysis values with chemical method
by the plant yield under certain soil, climate and growing conditions. Then determine the
sufficiency levels of the values determined by the chemical analysis method and to calculate the
fertilizer amounts required to remove the plant yield to a certain level to the soil illustrates
insufficient analysis value. In this study, the selection of the field trial method, the determination of
the trial subjects, and the points to be considered in determining the sufficient number of trials will
be explained. In addition, it will be pointed out that the calculation of the soil analysis value
efficiency coefficient (c1) and the calculation of the efficiency coefficient (c) of the fertility will be
noted.
Key Words: Soil Analysis, Method, Calibration
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1. GİRİŞ
Tarım ürünlerinden daha yüksek oranda ve daha iyi kalitede ürün alarak karlı bir
üretim yapılabilmesi için, pek çok kültürel tedbirin yanında bitkilerin besin maddesi
ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması ile mümkündür. Ancak tarım alanlarında pek çok
besin maddesi, yetiştirilen ürünün ihtiyacını tam olarak karşılayacak seviyede değildir. Bu
itibarla toprakta eksik besin maddeleri gübrelerle toprağa verilmektedir. Gübrelemeden
beklenen faydanın sağlanabilmesi için de öncelikli olarak toprağın besin maddesi
kapsamının belirlenmesinin yanında toprağın bitkiye besin maddesi sağlama gücünün de
belirlenmesi gereklidir. Toprakların besin maddesi kapsamının belirlenmesinde kimyasal
analiz metotlarından faydalanılmaktadır. Fakat bu metotlarla yalnızca indeks değerler elde
edilebilmektedir. Bu nedenle kimyasal analiz metotlarıyla belirlenen analiz sonuçları
bitkilere uygulanması gerekli gübre miktarlarının belirlenmesi için mutlaka gerekli ancak
yeterli değildir. Toprak analiz değeri yükseldikçe uygulanması gerekli gübre miktarı da
azalacaktır. Ancak toprak analiz değerindeki bir birimlik yükselmeye karşılık, uygulanacak
gübre miktarının ne kadar azaltılması gerektiğinin ortaya konması, belirli toprak ve iklim
şartlarında yürütülecek olan tarla denemeleri sonucunda, kimyasal toprak analiz
metodunun kalibrasyonunun yapılması ile mümkündür. Kalibrasyonda öncelikli amaç,
kimyasal analiz metodu ile belirlenen toprak analiz değerleri ile belirli toprak, iklim ve
yetiştirme koşullarında yetiştirilen bitki verimi arasındaki matematiksel ilişkiyi ortaya
koymaktır. Daha sonra da kimyasal analiz metodu ile belirlenen değerlerin verim için
yeterlilik seviyelerini belirleyerek, yetersiz analiz değeri gösteren topraklara, bitki verimini
belirli seviyeye çıkarmak uygulanması gerekli gübre miktarlarını hesaplamaktır. Ancak
bundan sonra belli bir metotla bulunacak analiz değerlerine göre uygulanması gerekli
gübre miktarlarını hesaplamak mümkün olmaktadır.
Ülkemizin farklı ekolojik bölgelerinde, farklı bitkiler için Olsen Fosfor Analiz
metodunun tarla denemeleri ile kalibrasyonu yapılmıştır. Yurtsever (1973), Bilgin (1981)
Aydın ve Öztürk (1985), Sefa (1991) Gedikoğlu ve Yurtsever (1992) Deniz (1993),
Güçdemir (1995), Işık (1996), Öden (1996) Ülkemizin farklı yörelerinde yürütmüş
oldukları tarla denemeleri ile Olsen Fosfor Analiz Metodu’nu buğday için kalibre
etmişlerdir. Bu çalışmalara ilave olarak, Sefa (1982), Sefa (1983), Oruç (1985), Ocaktan
(1985), Yurtsever ve Alkan (1986) Oruç (1986) Arslan (1989), Özdemir (1989), Özdemir
(1991) Oruç (1993) Bilgin (1993), Bilgin (1994), Olsen fosfor analiz metodunun farklı
bitki türleri için kalibre etmişlerdir.
Kalibrasyon çalışmalarının ana gerekçesi, toprağın bitkiye besin maddesi sağlama
gücünün, iklim toprak ve yetiştirilen bitki çeşidine göre belirlenmesidir. Bahsedilen
araştırma çalışmaları sonucunda da, her bölge ve yetiştirilen bitki çeşidine göre,
toprakların bitkiye besin maddesi sağlama kapasitelerinin farklı olduğu ve bu farklılıklara
göre uygulanması gerekli gübre miktarlarının değişkenlik gösterdiği açıkça görülmüştür.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Deneme Alanlarının Belirlenmesi
Kalibrasyon çalışması planlanırken, araştırma sonuçlarının uygulanacağı, iklim ve
toprak özellikleri bakımından ortak özellikler gösteren bir bölge belirlenmelidir. Tarla
denemeleri bu hedef bölge içerisinde farklı arazi kesimlerinde bölgeyi iklim ve toprak
özellikleri bakımından tam olarak temsil edecek alanlarda yürütülmelidir. Deneme
alanlarının belirlenmesinde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir başka husus,
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deneme tarlalarının amaca uygun olarak seçilmesidir. Bunun için deneme kurulması
düşünülen alanlarda, deneme kurulmadan önce toprak örneklemesi yapılmalı ve
kalibrasyonu yapılacak bitki besin maddesi bakımından fakir alanlarda denemeler
kurulmalıdır. Deneme alanı toprakları söz konusu besin maddesi bakımından ne kadar fakir
olursa, deneme için o derece uygun olur. Bununla birlikte daha az sayıda olmak üzere orta
ve yüksek miktarlarda besin maddesi ihtiva eden alanlarda da denemeler yürütülmelidir.
2.2. Deneme Deseninin Belirlenmesi
Kimyasal analiz metotlarının kalibrasyonu amacı ile tarla yürütülen denemeleri
çoğunlukla çiftçi arazilerinde yürütülmek durumundadır. Bu nedenle, tarla deneme
tekniğinin ‘tesadüflük’ ve ‘tekrarlama’ prensipleri ile birlikte vazgeçilemez bir başka
prensibi olan ‘mahalli kontrol’, çiftçi tarlalarında çoğu zaman istenilen seviyede yerine
getirilemez. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmanın yolu tekrarlama sayısının
artırılmasından geçmektedir. Yeknesak blokların oluşturulması için, denemelerde blok
mesafeleri gereksiz yere uzatılmamalıdır. Bu nedenle, parsellerin uzun kenarları birbirine
komşu olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bloklar, topraktaki beklenen verimlilik
değişimlerine dik olarak yerleştirilmeli. Hatta değişimin çift yönlü olması ihtimaline karşı
‘latin karesi’ deneme deseni tercih edilmelidir.
2.3. Deneme Konularının Belirlenmesi
Kimyasal analiz metotlarının kalibrasyonu amacı ile yürütülen denemelerin toplu
değerlendirilmesinde, log(A-y)= logA-b1.c-cx eşitliği ile verilen Modifiye Mitscherlich
denkleminden faydalanılmaktadır. Denklemin parametrelerinden tam gübreleme ile elde
edilebilecek maksimum verim (A), toprak fosforunun etkinlik katsayısı (c1) ile gübre
fosforunun etkinlik katsayısı (c), yörede yürütülen tarla denemelerinden elde edilen
verimlerden faydalanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Bu nedenle deneme konuları bu üç
parametrnin hesaplanmasını sağlamaya yönelik olmalıdır. Topraktaki miktarı kimyasal
analiz sonucunda belirlenen mevcut besin maddesinin etkinlik katsayısının
hesaplanabilmesi için, deneme konularından bir tanesi gübresiz kontrol konusu olmalıdır.
Bir diğer konu ise, maksimum ürün verimini sağlayacak miktarda gübre uygulanan konu
olmalıdır. Bu konuya uygulanacak gübre miktarının belirlenmesinde literatür
çalışmalarından faydalanılmalı, bu konuya verimde düşmeye neden olabilecek yüksek
miktarlarda gübre uygulamasından kaçınılmalıdır. Bu konudan elde edilen verim
değerlerinin her hangi bir sebeple beklenen maksimum verim değerinin altında
gerçekleşmesi durumunda, gübre etkinlik katsayıları da gerçek değerlerinin daha altında
bir değer olarak hesaplanır. Denemelerde bu iki konuya ilave olarak, gübre fosforunun
etkinlik katsayısının hesaplanabilmesi için, eksik gübreleme yapılan bir deneme konusunun
da bulunması gereklidir. Kimyasal analiz metotlarının kalibrasyonu amacı ile yürütülecek
olan tarla denemelerini bahsedilen bu üç konu ile yürütüp değerlendirmek mümkündür.
Ancak, denemelerin gübresiz kontrol ve tam gübreleme konuları arasında en az iki eksik
gübre uygulanan konu olacak şekilde planlanmasında büyük fayda vardır. Çünkü, her eksik
konu için ayrı bir gübre etkinlik katsayısı hesaplanmakta, söz konusu deneme için gübre
etkinlik katsayısı, iki konudan hesaplanan katsayıların ortalaması alınarak
belirlenmektedir. Bu durumda denemeye bir gübreli konunun daha ilave edilmesi,
hesaplanan gübre etkinlik katsayısının güvenilirliğini iki kat artıracaktır. Bütün bu
hesaplamaların, bilimsel bir anlam iade edebilesi için de deneme konuları deneme
parsellerine mutlaka tesadüfi olarak dağıtılmalıdır.
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2.4. Yeterli Deneme Sayısının Belirlenmesi
Toprakların bitkiye besin maddesi sağlama kapasitelerini tayini konusunda pek çok
çalışma yapılmış ve farklı kimyasal analiz yöntemleri geliştirilmiştir. Ancak toprakların
bitkiye besin maddesi sağlama kapasiteleri, çevresel faktörlerin etkisi altındadır. Bu
nedenle, kalibrasyonu yapılacak olan kimyasal analiz metodunun, araştırma bölgesi için
uygun bir yöntem olduğu daha önceden laboratuar ve sera denemeleri ile belirlenmiş
olması gereklidir. Ancak bundan sonra söz konusu metodun tarla denemeleri ile
kalibrasyonu çalışmalarına başlanabilir.
Tarla denemeleri üzerinde ilk değerlendirme, söz konusu metoda göre farklı analiz
değerleri gösteren topraklarda, gübreleme ile meydana gelecek ürün artışları ile analiz
değerlerini korele etmektir. Araştırma hedef alanı içerisinde gübrenin verim üzerine etkisi,
deneme alanlarının verim gücüne bağlı olarak değişmez. Ancak farklı yerlerde yürütülen
tarla denemelerinden, deneme alanın verim gücüne bağlı olarak bir birinden oldukça farklı
miktarlarda verimler elde edilecektir. Toprak analiz değerleri ve gübreleme ile verim
artışları arasında korelasyona gidilmeden önce, farklı verim gücü gösteren tarlalarda
yürütülen denemelerde, gübreleme ile meydana gelecek olan verim artışları arasındaki bu
farklılıkların ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için gübrelemeden kaynaklanan ürün
artışlarının, gerçek değerleri yerine % değerleri belirlenir. Gübreleme ile meydana gelecek
ürün artışları ile analiz değerleri arasındaki korelasyon katsayısı, gerçek değerler yerine bu
yüzde artışlar üzerinden yapılmalıdır. Aksi takdirde, iki değişken arasındaki korelasyonun
ortaya çıkarılması mümkün olmaz. Daha sonra bu % değerler ile farklı analiz değeri
gösteren topraklarda, gübreleme ile % verim artışları arasındaki korelasyon katsayısı
belirlenir. Belirlenen bu katsayının istatistik anlamda %5 ihtimal sınırına göre önemli
olması istenir. Söz konusu iki değişken arasında korelsayon katsayısının hesaplanabilmesi
için en az üç deneme yürütülmelidir. Ancak üç deneme üzerinden yapılan bir toplu
değerlendirmede, iki değişken arasında hesaplanan korelasyon katsayısının istatistik
anlamda güvenilir olması oldukça zordur. Kaldı ki üç ayrı yerde yürütülen deneme ile
araştırma hedef alanının tam olarak temsil edilmesi de mümkün değildir. Yürütülen tarla
denemelerinin sayısı arttıkça korelasyon katsayısının önem seviyesi artar. Bu bakımdan,
araştırma hedef alanını tam olarak temsil edecek yerlerde ve yeterli sayıda deneme
planlanmalı ve yürütülmelidir.
Çizelge 1’de verilen deneme sonuçları incelendiği takdirde, genel olarak toprak
analiz değerlerinin yükselmesine bağlı olarak üründe meydana gelen % artışlar
azalmaktadır. Ancak her deneme için bu artışların aynı olmadığı da açıkça görülmektedir.
Bu nedenle, toprak analiz değerleri ile % ürün aratışları arasındaki ilişkinin
belirlenmesinde, y= a-(b.logx) eşitliğinden faydalanılmaktadır.
Eşitlikte;
a: Analiz değerinin 1 kg/da olması durumunda % gübreleme ile meydana gelecek
ürün artışı
b: analiz değeri ile ilgili katsayı
x: toprak analiz değeri
Çizelge 1’de verilen ilk beş denemede, yüzde ürün artışları ve toprak analiz
sonuçlarının logaritmik değerleri üzerinden regresyon analizi yapılmış ve gerek regresyon
F değeri (7.5) ve gerekse toprak analiz değeri ile % verim artışları arasındaki korelasyon
katsayısı (r=0.84) istatistik anlamda %5 ihtimal sınır değerlerine göre önemli
bulunmamıştır. Bu değerler, söz konusu denemelerin toplu değerlendirme için yeterli
olmadığını, toplu değerlendirme yapabilmek için, istatistik anlamda güvenilir F ve r
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değerleri elde edilinceye kadar tarla denemelerine devam edilmesi gerektiğini
göstermektedir. Nitekim Çizelge 1’de verilen ilk beş denemeye ilave olarak yürütülen
toplam 21 tarla denemesinin analiz değerleri ve % verim artışları üzerinden yapılan
regresyon analizi sonucunda regresyon F değeri 14.5**; korelasyon katsayısı r = 0.66**
olarak hesaplanmış ve iki değişken arasında ve %1 ihtimal sınırına göre önemli bir
ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur. Toprak analiz değerleri ile verim artışları arasında
önemli ilişkilerin bulunması, hem toprak analiz metodunun araştırma alanı toprakları için
uygun bir metot olduğunu göstermesi; hem de gerek toprak analizleri sırasında ve gerekse
tarla denemelerinin yürütülmesin de kontrol dışı faktörlerin neden olduğu hataların kabul
edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Çizelge 1’de
verilen değerler üzerinden yapılan regresyon analizi sonucunda, toprak analiz değerleri ve
% ürün artışları arasındaki ilişkinin y=56.63-51.04 logx eşitliği ile ifade edilebileceği
görülmüştür.
Çizelge 1. Farklı miktarlarda fosforlu gübre uygulamaları sonucunda elde edilen
buğday dane verimleri (kg/da)
Deneme
Olsen
% Ürün artışı
Uygulanan gübre (kg P2O5/da)
sıra no
analiz
(y12-y0).100/4 0.0 3.0
6.0
9.0
12.0
değeri
Elde edilen ürün
(kgP2O5/da)
y 0.0
y 3.0
y 6.0
y 9.0
y 12.0
1
1.60
58.99
118.1
181.9
232.4
261.1
288.0
2
2.94
31.30
93.5
113.0
131.9
138.0
136.1
3
3.54
27.56
90.7
107.8
119.6
124.8
125.2
4
4.67
27.71
100.7
124.8
124.8
135.2
139.3
5
5.55
31.97
118.1
180.8
180.8
175.4
173.6
6
2.68
32.10
88.0
108.3
119.4
125.5
129.6
7
2.17
35.57
124.1
155.6
184.7
193.1
192.6
8
2.57
20.89
165.5
176.8
192.1
197.7
209.7
9
2.51
48.23
134.7
190.3
221.7
250.5
260.2
10
2.57
39.74
123.6
164.8
174.1
196.7
205.1
11
3.23
23.87
94.4
107.4
117.0
117.4
124.0
12
4.63
30.39
98.5
119.3
133.0
138.1
141.5
13
3.38
18.65
61.5
67.0
74.1
74.0
75.6
14
4.59
18.34
110.4
124.1
126.7
130.8
135.2
15
5.48
9.55
158.1
174.4
174.1
172.6
174.8
16
2.88
25.21
100.3
117.8
128.4
131.5
134.1
17
3.37
26.84
234.7
272.2
300.0
306.9
320.8
18
4.13
30.60
173.6
226.4
247.2
251.4
250.0
18
3.01
32.59
120.8
150.0
168.1
177.9
179.2
20
4.36
20.50
231.9
269.4
284.7
287.5
291.7
21
3.83
35.57
105.6
137.5
150.0
162.5
163.0
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Toprak analiz değerleri ile üründe meydana gelen artışlar arasındaki ilişkiler göre
yeterli deneme sayısına ulaşılmış olduğu anlaşıldıktan sonra, Deneme sonuçlarının toplu
değerlendirilmesine geçilebilir. Toplu değerlendirmede Bray tarafından modifiye edilen
Mitscherlich denkleminden faydalanılmaktadır. Toprakta mevcut besin maddesinin etkinlik
147

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

katsayısı c1, gübre ile verilen besin maddesinin etkinlik katsayısı c ve teorik maksimum
ürün A Bu denklemin araştırma hedef alanı için hesaplanması gerekli parametreleridir.
3.1.Toprak Analiz Değerinin Etkinlik Katsayısının Hesaplanması
Bunun için log(A-y0)= log A-c1.b1 eşitliğinden faydalanılır.
Yukarıdaki eşitlikte;
A: En yüksek gübre uygulanan parsellerin ortalama verimi
y0: Kontrol parsellerinin verimi
b1: Deneme alanının mevcut besin maddesi kapsamı
Çizelge 2’de verilen 1 sıra numaralı deneme için hesaplama aşağıda gösterildiği
şekilde yapılabilir.
log (288.0-118.1)= log 288.0-1.60.c1
c1=0.143
Bütün denemeler için ayrı ayrı hesaplanan c1 değerlerinin ortalaması alınmak sureti
ile bölge için geçerli toprak analiz değeri etkinlik katsayısı belirlenmiş olur. Bu değer
Çizelge 1’de verilen denemelerin ortalaması olmak üzere 0.163 olarak belirlenmiştir.
3.2. Toprak Analiz Yönteminin Kalibrasyonu
Araştırma alanı için c1 değeri belirlendikten sonra, log(100-y)=log100-0.163.(x)
eşitliğinde x yerine analiz değerleri konularak değişik toprak analiz değerleri gösteren
topraklarda elde edilebilecek ürün miktarları, azami ürünün %’leri olarak hesaplanabilir.
Bu eşitliğe analiz değerinin 1.0 kg P2O5 olması durumunda elde edilecek ürün
azami ürünün %31’i kadar olurken; analiz değerinin 2.0 kg P2O5 seviyesine yükselmesi
elde edilebilecek ürün miktarında % 22 oranında ilave bir artış olmakta ve %53 seviyesine
yükselmektedir. Analiz değerlerinin 3.0 kg P2O5 ve 4.0 kg P2O5 seviyesine yükselmesi ile
ürün artışları da sırası ile %68 ve %78 seviyelerine kadar yükselmektedir. Analiz değerinin
10.0 kg P2O5 seviyesine yükselmesi ile elde edilebilecek ürün miktarı azami ürünün %98
seviyesine yükselmekte ve daha yüksek analiz değerleri ürün artışında önemli artışlara
neden olmamaktadır. Bu sonuçlar, 10.0 kg P2O5/da ve zerinde analiz değeri gösteren
topraklarda gübre uygulamasına gerek olmadığını göstermektedir. Ancak daha düşük
analiz değeri gösteren topraklara gübre uygulanması gereklidir. Uygulanması gerekli gübre
miktarının belirlenebilmesi için de Mitscherlich denkleminin bir diğer parametresi olan
gübre etkinlik katsayısının hesaplanması gereklidir.
3.3. Gübrenin Etkinlik Katsayısının Hesaplanması
Kimyasal analiz metodunu kalibre etmek, daha açık bir ifade ile değişik analiz
değeri gösteren toprakların % yeterliliklerini belirlemek ve gübreleme eşik değerini ortaya
koymak yeterli değildir. Gübreleme eşik değerinin altında analiz değeri gösteren topraklara
uygulanması gerekli gübre miktarının da ortaya konulması gerekir. Bunun için de
Mitscherlich denkleminin bir diğer parametresi olan gübre etkinlik katsayısı c değerinin
belirlenmesi gereklidir. c değerinin hesaplanmasında, kontrol parselleri ile en yüksek
gübre uygulanan parseller arasında kalan ara gübre seviyelerinde elde edilen ürün
miktarları kullanılır. Bunun için ara gübre seviyelerindeki ürün miktarları y, deneme alanı
toprak analiz değeri b olarak alınır. Daha önceden söz konusu deneme için buluna c1 değeri
kullanılarak, log(100-y)= log 100-c1.b – cx eşitliğinden faydalanılarak eşitlikte x yerine
uygulanan gübre miktarı konularak, her bir ara gübre konusu için c değeri hesaplanır. Her
gübre seviyesi için hesaplanan c değerlerinin ortalaması, söz konusu deneme için gübre
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etkinlik katsayısını verir. Araştırma hedef alanı için gübre etkinlik katsayısı ise her deneme
için hesaplanan c değerlerinin ortalaması alınmak sureti ile belirlenmiş olur. Çizelge 1’de
verilen 21 tarla denemesi için ortalama c değeri 0.097 olarak belirlenmiştir.
Çizelge 1’de 20 sıra numaralı denemedeki verimler, 10 sıra numaralı denemenin
verimlerinin yaklaşık dört katıdır. Ancak toprak ve gübre fosforunun etkinlik katsayıları
10 numaralı denemede sırası ile 0.216 ve 0.072; 20 numaralı denemede ise 0.158 ve 0.143
olarak hesaplanmıştır. Bu durum, toprakta hareketsiz bitki besin elementlerinin toprak ve
gübre formlarının etkinliğinin ve bu alanlara uygulanması gerekli gübre miktarlarının ürün
seviyelerine göre değişmediğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda, belli faktörler
sabit tutulmak kaydıyla, toprakta hareketsiz olan besin elementleri için, toprak analiz
değerlerinin oldukça farklı toprak şartları için korele edilebileceğini ve bitkilerin gübre
isteklerini belirlemede kullanılabileceğini göstermektedir. Sabit tutulması gerekli
faktörlerin başında, bitki türü, gübre uygulama ve ekim şekli gelmektedir. Bu faktörler
sabit tutulduğu takdirde, benzer iklim ve toprak özellikleri altında verim gücü farklı
topraklarda uygulanacak gübre miktarları değişiklik göstermez. Ancak, artan miktarlarda
gübre uygulamalarına karşılık azalan oranlarda verim artışı olduğu, verim gücü yüksek
topraklarda, ilave gübreye karşılık üründe meydana gelen artışların daha yüksek olduğu da
dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, verim gücü yüksek topraklara ekonomik olarak
uygulanması gerekli gübre miktarlarının verim gücü düşük topraklara göre daha yüksek
olacağı da gözden uzak tutulmamalıdır.
3.4. Uygulanacak Gübre Miktarının Belirlenmesi
Uygulanacak gübre miktarı, toprağın mevcut besin maddesi kapsamı (b) ile
ulaşılması amaçlanan ürün seviyesine (y) bağlıdır. Mitscherlich denkleminin
parametrelerinden b için c1 ve x için c katsayıları belirlendikten sonra, belli bir b
varlığında, ürün miktarını azami ürünün istenen yüzdesine yükseltmek için gerekli gübre
miktarları hesaplanabilir. Çizelge 1’de verilen örnek çalışma için c1 0.163; c ise 0.097
olarak belirlendiğine göre, farklı analiz değeri gösteren topraklarda hedeflenen farklı %
ürün değerleri için yapılarak her toprak analiz değeri ve hedeflenen ürün seviyesine göre
uygulanması gerekli gübre miktarları belirlenebilir.
Analiz değeri 3.0 kg P2O5/da olan bir alanda azami ürünün %90’ına ulaşmak için
uygulanması gerekli gübre miktarı aşağıdaki eşitlik vasıtası ile hesaplanabilir.
log(100-90)= log100-0,163.3-0.097.x
log (10)= 2,0-(0,163.3)-(0.097x)
1.0=2.0-0,489-0.97x
1.0=1.511-0.097x
0.097x=0.511
x= 5.3 kg P2O5/da
Analiz değerinin 3.0 kg P2O5/da olması durumunda azami ürünün %92, %94, %96,
% 98’inin hedeflenmesi durumunda uygulanacak gübre miktarları sırası ile 6.3 kg P2O5/da,
7.6 kg P2O5/da, 9.4 kg P2O5/da ve 12.5 kg P2O5/da olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar,
hedeflenen ürün seviyesinin % 2 oranında artmasına karşılık, azami ürüne yaklaştıkça
uygulanması gerekli gübre miktarının giderek arttığını göstermektedir. Azami ürünü %90
seviyesinden % 92 seviyesine çıkarmak için ilave 1.0 kg P2O5/da gübre uygulaması
yapmak gerekir iken; ürün seviyesini %96’dan %98 seviyesine yükseltmek için ilave
olarak uygulanması gerekli gübre miktarı 3.1 kg P2O5/da olmaktadır. Bu nedenle hedef
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alınacak ürün seviyesinin belirlenmesinde gübre-ürün fiyatlarının da göz önüne alınması
gerekmektedir.
3.5. Gübre Ürün İlişkisinin Belirlenmesi
Uygulanan gübre ile bitki verimi arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Mitscherlich
denkleminin kullanılabilmesi için, Denklemin c1 ve c değerlerinin yanında araştırma hedef
alanı için teorik maksimum ürünü temsil eden A değerinin de hesaplanması gerekir.
Şimdiye kadarki hesaplamalarda 100 olarak aldığımız bu parametrenin mutlak değeri
belirlenmeden, gübre-ürün ilişkilerini ve ilave edilen her birim marjinal gübreye karşılık
olarak üründe meydana gelen marjinal artışlar hesaplanamaz ve uygulanması gerekli
optimum gübre miktarları belirlenemez. Çizelge 1’de verilen değerlere göre c1 ve c
değerleri sırası ile 0.163 ve 0.097 olarak hesaplanmıştı. Maksimum ürün değeri ise A=(kyy0)/(k-1) eşitliği kullanılarak hesaplanabilir.
Eşitlikte
A: Maksimum ürün miktarı (kg/da)
y0: Kontrol parsellerini verimi (kg/da)
y: belirli miktarlarda gübre uygulanan parsellerin verimi (kg/da)
k: cx’in antilogaritması
c: Araştırma alanı için hesaplanan ortalama gübre etkinlik katsayısı
x: Uygulanan gübre miktarı (kg/da)
Yukarıdaki formül yardımı ile her denemede, uygulanan her bir gübre seviyesi için
A değerleri hesaplanır. Bu değerlerin ortalaması alınarak araştırma bölgesi için ortalama
teorik maksimum miktarı belirlenmiş olur. Örneğin 1 no’lu denemede 3.0 kg P2O5
uygulanan konu için teorik maksimum ürün aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
x= 3.0, cx=(3.0)(0.097)=0.291, ( antilog 0.291)=1.954
A3=(181.9x1.954)-(118.1)/(1.954-1)= (273.7)/(0.954)=287
Bu şekilde her denemede her gübre seviyesi için teorik maksimum ürün miktarları
hesaplanarak bunların ortalaması alınmak sureti ile araştırma alanı teorik maksimum verim
belirlenmiş olur. Bu değer Çizelge 1’deki deneme sonuçları için 185.8 kg/da olarak
belirlenmiştir. Bu değerin Mitscherlih denkleminde A yerine konması ile araştırama alanı
için gübre–ürün ilişkisini temsil eden ilişki log(185.8-y)=log185.8-0.163b-0.097x olarak
belirlenmiştir. Bu eşitliğe göre toprak analiz değerinin 1.0 kg P2O5/da olan bir alana, 1.0 kg
P2O5/da gübre uygulaması ile elde edilebilecek ürün miktarı aşağıdaki şekilde
hesaplanabilir.
log(185.8-y)= log185.8-(1.0)(0.163)-(1.0)(0.097)
log (185.8-y)=log185.8-(0.163-0.097)
log(185.8-y)=log 2.009 (antilog 2.009=179.1)
(185.8-y)=179.1
y=83.7 kg/da
Bu şekilde farklı analiz değeri gösteren topraklara artan miktarlarda gübre
uygulaması sonucunda elde edilecek marjinal ürün artışları ile 1.0 kg fosfor fiyatının
2.3TL; buğday fiyatının da 0.94 TL olduğu göz önüne alınarak hesaplanan marjinal gelir
değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2’nin incelenmesi ile de anlaşılabileceği gibi.
Analiz değeri 1.0 kg/da olan bir alan ekonomik olarak uygulanması gerekli gübre miktarı
13.0 kg P2O5/da olarak belirlenmiştir. Analiz değeri 3.0 kg/da ve 5.0 kg/da olan alanlarda
bu miktar, sırası ile 7.0 kg P2O5/da ve 1.0 kg P2O5/da olarak hesaplanmıştır.
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Çizelge 2. Araştırma yöresinde logA=logA-0.163b10.097x eşitliğine göre farklı fosfor
seviyelerinde buğdayın toplam ve marjinal dane verimleri(kg/da)
Gübre
Marjinal Marjinal
Farklı gübre seviyelerinde marjinal ürün ve marjinal
miktarı gübre
gübre
gelir
kg/da
miktarı
değeri
1.0 kg/da P2O5
3.0 kg/da P2O5
5.0 kg/da P2O5
P2O5
(kg/da)
(TL)
Marj.
Marj. Marj.
Marj. Marj.
Marj.
(kg/da)
Ürün
Gelir Ürün
Gelir Ürün
Gelir
1
1
2.3
25.5
24.0
12.0
11.3
2.6
2.4
2
1
2.3
20.4
19.2
9.6
9.0
2.2
2.1
3
1
2.3
16.3
15.3
7.7
7.2
1.7
4
1
2.3
13.1
12.3
6.2
5.8
1.4
5
1
2.3
10.5
9.9
4.9
4.6
1.1
6
1
2.3
8.4
7.9
3.9
3.7
0.8
7
1
2.3
6.7
6.3
2.5
2.3
0.7
8
1
2.3
5.4
5.1
2.0
1.9
0.6
9
1
2.3
4.3
4.0
1.6
0.5
10
1
2.3
3.4
3.2
1.3
0.3
11
1
2.3
2.8
2.6
1.0
12
1
2.3
2.4
2.3
0.8
13
1
2.3
1.7
2.2
0.7
14
1
2.3
1.4
0.5
15
1
2.3
1.1
0.4
4. SONUÇ
Bitki verimi kendi genetik potansiyeli ile yetişmiş olduğu çevre faktörlerinin bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, topraktaki bitki besin maddeleri ile verim
arsındaki ilişkilerin her türlü şartlarda geçerli bir denklem ile ifadesi mümkün değildir.
Ancak, tanımlanmış bir çevrede, belirli bir bitki türü, bitkinin ekim şekli ve gübre
uygulama şekli sabit tutulmak kaydıyla, topraktaki mevcut besin maddesi kapsamındaki bir
birim yükselmenin neden olduğu verim artışı ile aynı miktarda gübre uygulamasından
kaynaklanan verim arışları belirlenebilir. Bu verim artışlarına göre, topraktaki mevcut
besin maddesi ile ürün artışı arasındaki ilişkiler artışları arasındaki ilişkiler belirli eşitlikler
ile ifade edilebildiği gibi, besin maddesi bakımından farklılıklar gösteren topraklara
uygulanan gübre ile verim arışı arasındaki ilişkiler de belirlenebilir. Daha sonra, besin
maddesi farklı alanlarda uygulanan marjinal gübreye karşılık, marjinal ürün artışlarından
faydalanarak, her türlü analiz değeri gösteren topraklar için, gübre ürün fiyatlarına göre
ekonomik olarak uygulanması gerekli gübre miktarları hesaplanarak, yetersiz veya
gereksiz gübre uygulamaları önlenerek, çiftçinin daha karlı bir üretim yapması
sağlanmalıdır.
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Özet
Bu çalışma, hümik asit ve farklı fosfor dozları uygulamalarının nohutta verim ve verim öğelerine
etkisini belirlemek üzere 2011 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde yürütülmüştür. Deneme tesadüf
bloklarında faktöriyel deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede nohuta
üç farklı fosfor (0, 4 ve 8 kg/da) ve üç farklı hümik asit dozu (0, 30 ve 60 kg/da) uygulanarak verim
ve bazı verim öğeleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada bitki boyu, bitkide dal sayısı, bitkide
bakla sayısı, bitkide tane sayısı, baklada tane sayısı, birim alandaki tane verimi, hasat indeksi, yüz
tane ağırlığı, tanede protein oranı ve tanede fosfor içeriği incelenmiştir. Deneme sonucunda hümik
asit ve fosfor dozlarının verim ve verim öğelerinde önemli artışlar sağladığı belirlenmiştir. En
yüksek tane verimi, 138.5 kg/da ile 8 kg fosfor /da + 60 kg hümik asit/da uygulamasından elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nohut, Fosfor, Hümik Asit, Verim

THE EFFECT OF HUMIC ACID AND PHOSPHORUS
APPLICATIONS ON THE YIELD AND YIELD COMPONENTS IN
CHICKPEA (Cicer arietinum L.)
Abstract
The study was conducted to determine effects of different levels of humic acid and phosphorus on
the yield and some yield components in chickpea in 2011 in village of Tatvan of Bitlis. The
experiment was laid out in a factorial randomised block design with three replications. The doses
were used phosphorus (0, 4 and 8 kg/da) and humic acid (0, 30 ve 60 kg/da) in this study. In the
study were investigated the plant height, branch number per plant, pod, seed number and per plant,
seed number per pod, seed yield per unit, harvest index, 100-seed weight, protein ratio and
phosphorus content in seed. The results of the study indicated that humic acid and phosphorus
applications increased significantly the seed yield and yield components. The highest seed yield
was obtained from 8 kg phosphorus /da + 60 kg humic acid /da application as 138.5 kg/da.
Key Words: Chickpea, Phosphorus, Humic Acid, Yield

1. GİRİŞ
Türkiye’de nohut en fazla yetiştirilen baklagil bitkisidir. Dünyada 2016 yılı
verilerine göre toplam 13 981 000 ha alanda nohut yetiştiriciliği yapılarak ve 13 730 000
ton ürün elde edilmiş ve dünya ortalama verimi 1018 kg/ha olarak gerçekleşmiştir,
ülkemizde ise aynı yıl 359500 ha alanda nohut ekimi yapılmış ve 455000 ton ürün elde
edilirken verim de 1270 kg/ha olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2016).
Son yıllarda yüksek verimli ve bölgeye iyi adapte olan çeşitlerin ıslah edilmesi ile
nohut ekim alanlarını arttırabilir ve bölgede geleneksel buğday-nadas sisteminde nadas
alanlarının yerini doldurabilir. Genel olarak, ülke tarımında olduğu gibi, Bitlis’te de nadas
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alanları tarım arazileri içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Nadas alanlarını daraltma
ve tarımsal üretimi arttırma ülkemiz tarımında önemli bir hedef olarak görülmektedir.
Ayrıca bir baklagil bitkisi olan nohut, köklerinde simbiyotik yaşayan Rhizobium bakterileri
aracılığı ile havada bulunan serbest azotu toprağa fikse eder. Nohutun bu yolla tespit ettiği
azot miktarı bir yılda 80 kg/ha’dır (Sepetoğlu, 1996). Nohut beslenme açısından da
oldukça değerli bir üründür. Tanelerinde % 18-31 oranında protein ve bol miktarda vitamin
bulunan nohudun, ülkemizin beslenme sorununa ve protein açlığına çözüm olması
açısından büyük katkı sağlayacağı şüphesizdir. Ülkemiz tarımında bu kadar önemli bir yeri
bulunan nohut yetiştiriciliğinde verimi artırmada en önemli faktörlerden birisi de besin
maddesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Yüksek verim için bitkiler makro ve mikro besin
elementlerine ihtiyaç duyarlar. Fosforlu gübreler tane verimini yükselttikleri gibi tanenin
kalitesinin yükselmesinde oldukça önemlidir. Bitki kök gelişimi üzerine de fosforun etkisi
önem arz etmektedir. Fosfor uygulamasına bağlı olarak artan kök gelişimi ile kökün
topraktaki değinim yüzeyi genişlemekte, böylece bitkilerin diğer besin maddelerinden
yararlanma oranları artmaktadır (Marschner, 1995). Ülke topraklarında elverişli fosfor
eksikliği ve buna bağlı olarak giderek sürekli aşırı fosfor gübrelemesi ile önemli bitki
besleme ve gübreleme sorunları olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye topraklarının pH, kireç
ve organik madde yönünden sahip olduğu özellikler topraklarımıza fosfor yarayışlılığını
ciddi şekilde sınırlayacak şekildedir. Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz ve Batı
Asya ülkelerinde bitkisel üretimi sınırlandıran temel beslenme sorunlarının başında
topraklardaki fosforun bitkilere yarayışlılığının düşüklüğü gösterilmektedir (Matar ve ark.,
1992). Türkiye topraklarının %58’inde fosforun yetersiz düzeyde bulunduğu belirlenmiştir
(Eyüpoğlu, 1999). Topraktan NaOH ile ekstrakte edilip, kuvvetli asitlerle çöktürülebilen
organik maddeler “Hümik asit” olarak tanımlanır. Hümik asitler suda güç çözünürler ve
Ca, Mg, Fe ve Al gibi çok değerlikli iyonlarla güç çözünen bileşikler oluştururlar. Önemli
bileşenleri hümik ve fulvik asitler olan leonardit (ham linyit) ve ekstraksiyon yoluyla elde
edilmiş olan hümik fulvik asit bileşikleri toprakların ıslah ve verimliliklerinin devamı için
önemli olan organik materyallerdir (Stevenson, 1994). Lewandowski ve Zumwinkle
(1999), verimli bir toprak denildiğinde toprakların organik madde ve biyolojik aktivitede
yüksek düzeye, stabil agregatlara, bitki köklerinin kolaylıkla hareket edebildiği bir ortama,
yüzeyde suyun kolaylıkla infiltre olabildiği bir toprak yapısına sahip olmasının akla
geldiğini bildirmişlerdir. Hümik maddeler, bitkilerin çimlenmesini ve büyümesini uyarıcı
olarak bilinirler. Özellikle bitki zarlarının içerisinden geçebilirler, iz elementlerinin bitki
kökleri içerisinde taşınmasını kolaylaştırırlar. Hümik maddeler bitkilerde büyüme
hormonlarına benzer davranışlar sergilerler. Son zamanlarda çözülebilir hümik maddeler,
bitkilerin sulama suyuna karıştırılmış ve laboratuar koşullarında bulunan verimli
topraklarda kurak ve yarı kurak koşullar oluşturularak kullanılmıştır (Masciandaro ve ark.,
2002). Hümik maddelerin bitki gelişimini uyarıcı etkisinin, makro besin maddelerinin
alımının arttırılması ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Hümik maddeler geçiş metal
katyonları ile kompleks oluşturabilir ve bu nedenle besin alımını arttırabilir ya da tersine
köklerle rekabete girerek azaltabilir. Hümik maddelerin düşük molekül ağırlıklı
bileşenlerinin bitkiler tarafından alınabildiği, bu bileşenlerin hücre zarı geçirgenliğini
arttırdığı ve hormon benzeri aktivite gösterdiği kabul edilmektedir. Hümik asidin bitki
gelişimi üzerine olan etkisi, iyon değişimi yapıp bitkinin kullanımına sunması ile doğrudan
olabileceği gibi mikrobiyal aktiviteyi attırarak bunların sonucunda oluşan hormonlarla
dolaylı da olabilmektedir. Hümik asitin bitki gelişimini doğrudan veya dolaylı olarak
etkilediği, doğrudan etkinin bitki bünyesinde besin dağılımını değiştirebilecek olan hümik
madde bileşenlerinin bitki tarafından alınması şeklinde olabileceği, dolaylı etkinin ise,
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sentetik iyon değiştiricilerin yaptığı gibi bitki besin maddelerini sağlanması ve
düzenlenmesi şeklinde olabileceği ileri sürülmektedir (Sözüdoğru, ve ark., 1996).
Bu çalışma, nohut bitkisine uygulanan farklı dozlardaki fosfor ve hümik asidin bazı
verim ve verim öğelerine etkisini araştırmak amacı ile yapılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada Aziziye-94 nohut çeşidi kullanılmıştır. Doğu Anadolu Tarımsal
Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilen çeşit; yarı dik, antraknoza toleranslı, yüz tane
ağırlığı 35 g civarında ve koçbaşı tipindedir. Hümik asit kaynağı olarak % 50 hümik asit
içeren leonardit ve fosfor kaynağı olarak % 42’lik TSP kullanılmıştır. Bu çalışma, Bitlis ili
Tatvan İlçesi Adabağ köyünde yazlık olarak 2011 yetiştirme sezonunda yürütülmüştür.
Araştırmanın yapıldığı tarla Tatvan İlçesi Adabağ köyünde yer alan 796 nolu parselde
yapılmıştır. Bu tarla Doğu Anadolu Bölgesinde, Tatvan ilçesinin kuzey batısında bulunan
Tatvan-Ahlat Karayoluna 300 m mesafede yarımada içerisinde bir havzada yer almaktadır.
İlçenin denizden yüksekliği 1700 m olup, 380 30’ 08’’ kuzey enlemi, 420 16’ 53’’ doğu
boylamında yer almaktadır.
Bitlis’te kış mevsimi soğuk ve karla örtülü, yazları ise serin ve kurak geçmektedir.
Bitlis ilinde karasal iklim hüküm sürmektedir. İlin konumu itibariyle Van Gölü’nün
kıyısında yer almasından dolayı gölün olumlu etkisiyle iç kısımlara nazaran daha ılımandır.
Denemenin yürütüldüğü dönemi kapsayan aylara ait iklim verileri ile uzun yıllar
ortalaması Çizelge 1’de verilmiştir. Araştırmanın yapıldığı bölgenin, yetiştirme
sezonundaki uzun yıllar ortalamasına ilişkin yıllık yağış miktarı 301.6 mm ve ortalama
sıcaklık 16.9 °C, ortalama nispi nem % 56.6 dir. 2011 yılında düşen yağış miktarı 366.2
mm’dir. Ortalama sıcaklık 18.6 0C, ortalama nispi nem miktarı ise % 56.3’dür (Anonim,
2011 ).
Çizelge 1. Bitlis ili Tatvan ilçesi uzun yıllar ortalaması ve 2011 yılına ait bazı iklim
verileri (Anonim, 2011)
Yağış (mm)
Ort. Sıc. (CO)
Nispi nem (%)
Aylar
2011
UYO
2011
UYO
2011
UYO
Nisan
144.3
165.7
8.9
7.8
70.3
68.5
Mayıs
150.1
99.9
13.7
13.1
66
62.7
Haziran
70.4
25.3
19.8
18.6
51.8
53.1
Temmuz
---6.3
24
22.9
47.2
48.8
Ağustos
1.4
4.4
23.9
22.3
46.6
50.1
Toplam
366.2
301.6
Ort.
18.6
16.9
56.3
56.6
Denemenin kurulduğu tarlanın toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal
analizleri Van Ziraat Odası Toprak Analizi Laboratuarı’nda yapılarak analiz sonuçları
Çizelge 2’de verilmiştir. Toprak analiz sonuçlarına göre, araştırma alanından alınan toprak
örneklerinin kili-tınlı bünyeli, kuvvetli alkalin reaksiyonlu, organik madde içerikleri az, az
kireçli, hafif tuzlu, potasyum içerikleri yeterli özellikler taşıdığı belirlenmiştir. Fosfor
içeriği az olup yeterli seviyenin altında bulunmuştur (Çizelge 2).
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Çizelge 2. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Ziraat Odası Toprak Analiz labaratuvarı sonuçları)
Derinlik Kum Silt
(cm)
(%)
(%)
0-20

27.8 3.4

Kil
(%)

Tekstür
sınıfı

38.2 killi-tınlı

pH
Kireç
(1:2.5 su) (%)

Fosfor
(ppm)

8.61

5.49

1.44

Potasyum Organik
(me/100 g) madde
(%)
4.04
1.76

(Van

Toplam
tuz
(%)
0.03

Deneme, 2011 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde Adabağ mevkinde, tesadüf
bloklarında faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede
toplam 27 parsel bulunmakta ve her parsel 5 sıradan oluşmaktadır. Parsellerde sıra arası
mesafe 30 cm, parsel alanı; 5 m x 1.5 m =7.5 m2 olacak şeklinde planlanmıştır. Denemede
bloklar ve parseller arasında 2 m mesafe bırakılmıştır. m2’ye 60 tohum gelecek şekilde
parsele atılacak tohumluk miktarı belirlenmiştir. Denemede ekimle birlikte 4 kg/da saf azot
olarak amonyum sülfat gübresi uygulanmıştır (Sepetoğlu, 1996). Denemede 3 fosfor dozu
(0, 4 ve 8 kg/da TSP) ve 3 hümik asit dozu (0, 30 ve 60 kg/da) kullanılmıştır. Parseli
oluşturan 5 sıradan her iki yandaki birer sıra ve sıra başlarından 50 cm’nin içerisinde
bulunan bitkiler kenar tesiri olarak gözlem dışı bırakılarak bütün işlemler 0.9 m x 4 m= 3.6
m²’lik alanlar üzerinden yapılmıştır. 2010 yılı sonbaharında deneme alanı derin bir şekilde
sürülmüş, ekim öncesi ikinci bir yüzlek sürüm ve ardından diskaro çekilerek ikileme
yapılmış ve tohum yatağı ekime hazır hale getirilmiştir. Ekim işlemi 17.04.2011 tarihinde
markörle çiziler açmak sureti ile elle yapılmıştır. Deneme
alanında
yabancı
ot
mücadelesi çiçeklenme öncesi ve sonrası olmak üzere 2 defa çapa ile yapılmıştır. Deneme
08.08.2011 tarihinde hasat edilmiştir. Hasat edilen bitkilerin ölçüm, sayım ve harmanlama
işlemleri yapılıp ortalama değerleri alınmıştır. Parsel verimleri ise, bitkiler demetler
halinde kurutulduktan sonra dövülmek sureti ile harman yapılarak hesaplanmıştır. Bu
deneme, bölgenin kuru tarım alanlarında hümik asit ve fosfor gübrelerinin nohudun verim
ve verim öğeleri üzerine etkilerini araştırmak amacına yönelik olduğu için sulama
yapılmamıştır. Araştırmada denenen nohutta farklı fosfor ve hümik asit dozlarının verim
ve verim komponentleri açısından aralarındaki farklılığın belirlenmesinde tesadüf
bloklarında faktöriyel deneme deseni varyans analizi metodundan, farklı grupların
belirlenmesinde ise Duncan (% 5) Çoklu Karşılaştırma Testi’nden (Düzgüneş ve ark.,
1987) ve Costat paket programlarından yararlanılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada elde edilen değerler varyans analizine tabi tutulmuştur. İncelenen
karakterler bakımından faktör seviyeleri ortalamaları Duncan Çoklu Karşılaştırma (%5)
Testine göre uygulanmıştır.
Farklı fosfor dozu uygulamalarının nohutta bitki boyu ortalamaları, 32.5-37.4 cm
arasında değişmiştir. En yüksek bitki boyu 37.4 cm ile 8 kg/da fosfor uygulamasından, en
düşük bitki boyu ise 32.5 cm ile 0 kg/da (kontrol) fosfor uygulamasından elde edilmiştir.
Sharma ve ark. (1989); Rathore ve Patel (1991)’e göre azot ve fosfor dozlarının bitki
boyunda artışa neden olduğunu bildirmişlerdir. Deneme sonucunda elde edilen bulgular,
araştırıcıların tespitlerini doğrular niteliktedir. Hümik asit dozları açısından nohutta bitki
boyu incelendiğinde, en yüksek bitki boyu 36.7 cm ile 60 kg/da uygulamasından elde
edilmiş, en düşük bitki boyu ise 0 kg/da hümik asit uygulamasından (32.3 cm) elde
edilmiştir (Çizelge 4.2.). Chain ve Avaid, (1990), toprak organik maddesinin toprağın
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fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkisinin olduğunu, ayrıca hümik
maddelerin bitki gelişimini doğrudan etkilediğini gözlemlemişlerdir.
Çizelge 3. Nohutta farklı fosfor ve hümik asit dozu uygulamalarının incelenen
özelliklerin ortalamaları ve oluşan Duncan grupları
Bitkisel
Fosfor uygulamaları
Hümik asit uygulamaları
özellikler
0 kg/da
4 kg/da
8 kg/da
0 kg/da
30 kg/da
60 kg/da
Bitki boyu (cm)
32.5 c
34.2 b
37.4 a
32.3 c
35.1 b
36.7 a
Bitkide dal sayısı
3.11 c
3.45 b
3.74 a
3.25 b
3.40 b
3.65 a
(adet/bitki)
Bitkide bakla
11.33 c
13.12 b
14.7 a
11.84 c
13.04 b
14.26 a
sayısı (adet)
Bitkide tane
11.71 c
13.60 b
15.56 a
12.32 c
13.58 b
14.96 a
sayısı (adet)
Baklada tane
1.03
1.03
1.05
1.04
1.04
1.04
sayısı (adet)
Birim alandaki
tane verimi
104.1 c
121.5 b
130.8 a
106.7 c
122.1b
127.5 a
(kg/da)
Hasat indeksi
36.7 c
38.5 b
40.1 a
37.2 c
38.5 b
39.6 a
(%)
100 tane ağırlığı
35.5
36.2
36.3
35.7 b
35.7 b
36.8 a
(g)
Tanede protein
23.28 b
23.88 b
24.90 a
23.42 b
24.15 a
24.50 a
oranı (%)
Tanede fosfor
0.291 b
0.298 b
0.311 a
0.295 b
0.300 ab
0.305 a
içeriği (%)
* Aynı harf grubuna ait değerler Duncan % 5’e göre farklı değildir.

Fosfor dozlarının bitkide dal sayısına etkisine bakıldığında en yüksek değer 3.74
adet/bakla ile 8 kg/da uygulamasında bulunmuş olup, en düşük değer 3.11 adet ile 0 kg/da
fosfor dozundan elde edilmiştir. Vadavia ve ark. (1991), nohuta uygulanan azot ve
fosforun bitkinin dallanmasını arttırdığını bildirmektedirler. Dahiya ve ark. (1993)’nın.
azot ve fosfor uygulamasının bitki ağırlığı ve bitkide dal sayısında artışa da neden
olduğunu bildirdikleri çalışmaları ile de uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Hümik asit
dozlarının bitkide dal sayısına etkisi incelendiğinde ise en yüksek değer 3.65 adet ile 60
kg/da hümik asit dozundan, en düşük değer 3.25 adet ile 0 kg/da kontrol parselinde tespit
edilmiş olup 30 kg/da hümik asit uygulaması ile aynı gruba girmiştir. Farklı ekim
zamanlarında uygulanan hümik asidin etkisini araştırdığı çalışmasında baklada dal sayısı
ile hümik asit arasında pozitif olumlu ilişkiler olduğunu, hümik asit uygulamasının bitkide
dal sayısını artırdığın bildirmiştir (Ulukan, 2008).
Nohutta fosfor dozlarının bitkide bakla sayısına etkisine bakıldığında en yüksek
14.7 adet ile 8 kg/da fosfor dozundan, en az bitkide bakla sayısı 11.33 adet ile 0 kg/da
fosfor dozu uygulamalarından alınmıştır. Rathore ve Patel (1991) ve Sarawgi ve Singh
(1989) azotlu ve fosforlu gübrelemenin toplam bakla sayısını artırdığını bildirmektedirler.
Araştırmacıların elde etmiş oldukları sonuçlarla yapılan çalışmadaki sonuçlar benzerlik
göstermektedir. Hümik asit dozlarının bitkide bakla sayısına etkisi incelendiğinde en fazla
bitkide bakla sayısı 14.26 adet ile 60 kg/da hümik asit dozunda ve en düşük bitkide bakla
sayısına 11.84 adet olarak kontrol parselinde elde edilmiştir. Ünsal (2007), nohutta hümik
asit uygulamasının bakla sayısını artırdığını bildirmektedirler.
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Fosfor dozlarının nohutta bitkide tane sayısına etkisi incelendiğinde, en yüksek
değer 15.56 adet/bitki ile 8 kg/da fosfor dozunda, en düşük bitkide tane sayısı ise 11.71
adet/bitki ile 0 kg/da fosfor uygulamasında bulunmuştur (Çizelge 3.). Bitkide tane sayısı;
başta çeşit özelliği olmak üzere, ekim şekli, ekim sıklığı, kullanılan gübre çeşidi, kullanılan
gübrenin uygulama zamanı gibi faktörlerden etkilenmektedir. Vadavia ve ark. (1991) ve
Sarawgi ve Singh(1989) da azotlu ve fosforlu gübrelemenin bitkide tane sayısını artırdığını
belirtmektedirler. Çalışma sonuçları, söz konusu araştırıcıların yaptıkları ölçümlerle
birbirini doğrulamaktadır. Hümik asit dozlarının bitkide tane sayısına etkisi incelendiğinde
en yüksek değer 14.96 adet/bitki ile 60 kg/da hümik asit dozu uygulanan parselde
bulunurken, en düşük bitkide tane sayısına ise 12.32 adet/bitki ile hümik asit
uygulanmayan (0 kg/da) parselden elde edilmiştir. Çeşit ve hümik asit seviyelerine
uygulanan Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları incelendiğinde, tane sayısı üzerine
anılan parametreler arasında anlamlı bir fark gözlenmediği, ancak Akçin 91 nohut
çeşidinin daha yüksek bir değerle 1. grupta yer aldığı bildirmiştir (Ünsal ve ark., 2008).
İncelenen baklada tane sayısına özelliği yönünden, fosfor dozları açısından en
yüksek değer 1.05 adet ile 8 kg/da fosfor dozundan, en düşük değer ise kontrolden elde
edilmiştir (Çizelge 3). Baklada tane sayısı çeşitlerin genotipine bağlı bir özelliktir. Nohutta
baklada tane sayısı çevre koşullarından çok az etkilenmektedir. Baklagillerde baklada tane
sayısının kalıtım derecesi yüksek olduğundan ekolojik çevreden daha az etkilenmektedir
(Çiftçi ve Şehirali, 1984). Bu nedenle uygulamalar arasındaki farklar genelde önemsiz
bulunmuştur. Hümik asit dozları açısından ise tüm değerlerin istatistiksel olarak aynı
grupta yer aldığı tespit edilmiştir.
Farklı fosfor uygulamalarının birim alan tane verimi ortalamalarında en yüksek
değer 130.8 kg/da ile 8 kg/da fosfor uygulamasında bulunurken, en düşük değer ise 104.1
kg/da ile 0 kg/da fosfor uygulamasından elde edilmiştir. Akdağ ve ark. (1995) ve Mishra
(1995) azotlu ve fosforlu gübrelemenin birim alan tane verimini arttırdığını bildirmişlerdir.
Farklı hümik dozları uygulamalarının birim alan tane verimine etkisi incelendiğinde en
yüksek değer 127.5 kg/da ile 60 kg/da hümik asit dozundan elde edilirken, en düşük değer
ise 106.7 kg/da ile 0 kg/da hümik asit uygulamasından elde edilmiştir. Ünsal, 2007’ de
yaptığı çalışmada çeşit ve hümik asit seviyelerinin tane verimi üzerine çeşit ve hümik asit
faktörlerinin %1 seviyesinde etkili olduğu, hümik asit uygulamasının kontrol parsellere
göre daha yüksek tane verim ortalamasına sahip olduğu, Akçin 91’e ait tane verim
ortalamasının (174.83 kg/da) da Aziziye çeşit ortalamasından daha yüksek bir seyir
izlediğini bildirmiştir.
Farklı fosfor dozlarında en yüksek hasat indeksi ortalaması %40.1 ile 8 kg/da fosfor
uygulamasından, en düşük hasat indeksi ortalaması ise %36.7 ile 0 kg/da fosfor
uygulamasında elde edilmiştir. Dane ürünü için yetiştirilen nohut birim alandan
olabildiğince fazla tane ve olabildiğince az sap saman elde edilmesi; “hasat indeksi”
denilen dane/sap oranının yüksek olması istenir (Kün, 1988). Özdemir ve Engin (1991)
nohutta gübre dozlarını araştırdıkları çalışmalarında kontrol dozuna nazaran yüksek azot ve
fosfor dozlarının hasat indeksinin yükselttiğini bildirmişleridir. Farklı hümik asit dozlarının
hasat indeksi yönünden en yüksek değeri 60 kg/da hümik asit dozu uygulamasından
%39.6 ile elde edilirken, en düşük değer %37.2 ile 0 kg/da hümik asit uygulamasından elde
edilmiştir.
Çizelge 3’de görüldüğü gibi, farklı fosfor dozlarından elde edilen 100 tane ağırlığı
ortalamaları 35.5-36.3 g arasında değişmiştir. En yüksek 100 tane ağırlığına 8 kg/da fosfor
uygulamasından elde edilirken 4 kg/da fosfor uygulaması ile aynı gruba girmiştir. En
düşük 100 tane ağırlığı ise 0 kg/da fosfor uygulamasından elde edilmiştir. Akçin ve Işık
(1995) gübre uygulamalarının bin tane ağırlığı üzerine etkisinin önemsiz olduğunu
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bildirmişlerdir. Farklı hümik asit dozlarının 100 tane ağırlığı ortalamaları 36.8–35.7 g
arasında değişmiştir. (Çizelge 3). En yüksek 100 tane ağırlığına 36.8 g ile 60 kg/da hümik
asit uygulamasında bulunurken, en düşük değer 35.7 g ile aynı gruba giren 30 kg/da hümik
asit ve 0 kg/da hümik asit uygulamalarında bulunmuştur.
Duncan Çoklu Karşılaştırma sonuçlarına göre tanedeki protein oranı bakımından
fosfor dozları arasında farklı grupların oluştuğu saptanmıştır. Farklı fosfor dozlarından elde
edilen tanedeki protein oranına ortalamaları % 23.28 – 24.90 arasında değişmiştir. En
yüksek tanedeki protein oranı 8 kg/da fosfor uygulamasından %24.90 ile bulunmuştur. En
düşük tanedeki protein oranına ise 0 kg/da fosfor uygulamasından %23.28 ile elde
edilmiştir (Çizelge 3.). Eser ve ark. (1989), nohut gen materyalinin zenginleştirilmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla 160 nohut hattı ile yaptıkları çalışmada tanede protein oranının
% 21.1-26.2 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Farklı hümik asit dozlarının tanedeki
protein oranı ortalamaları % 23.42 – 24.50 arasında değişmiştir. En yüksek tanedeki
protein oranı 60 kg/da hümik asit ile 8 kg/da fosfor uygulamasında 24.50 kg/da olup, en
düşük tanedeki protein oranı ise 0 kg/da hümik asit uygulamasından 23.42 kg/da elde
edilmiştir.
Çizelge 3’de görüldüğü gibi, farklı fosfor dozlarından elde edilen tanedeki fosfor
içeriği ortalamaları % 0.291-0.311 arasında değişmiştir. En yüksek tanedeki fosfor içeriği 8
kg/da fosfor uygulamasından % 0.311 ile elde edilirken, en düşük tanedeki fosfor içeriği
ise aynı gruba giren 0 kg/da fosfor ve 30 kg/da fosfor uygulamalarında sırasıyla % 0.291
ve % 0.298 ile saptanmıştır. Singh ve Ram (1992), Hindistan’da yaptıkları tarla
denemelerinde nohuda fosfor uyguladıkları çalışmada hem fosfor hem kükürt dozlarında
artış oldukça tane deki fosfor içeriğinde düzenli artışlar olduğunu rapor etmişlerdir. Farklı
hümik asit dozlarının tanedeki fosfor içeriği ortalamaları % 0.295 – 0.305 arasında
değişmiştir. En yüksek tanedeki fosfor içeriği 60 kg/da hümik asit uygulamasından elde
edilirken 30 kg/da hümik asit uygulaması ile arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. En
düşük tanedeki fosfor içeriği ise 0 kg/da hümik asit uygulamasından elde edilmiştir.
4. SONUÇ
Bu araştırma, Bitlis-Tatvan ekolojik koşullarında farklı fosfor ve hümik asit dozu
uygulamalarının nohutta verim ve verim öğeleri üzerine etkilerinin tespit edilmesi
amacıyla yürütülmüştür. Bu çalışmada, fosfor ve hümik asit dozu uygulamalarının etkisini
belirlemek üzere bitki boyu, bitkide dal sayısı, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı,
baklada tane sayısı, biyolojik verim, birim alandaki tane verimi, hasat indeksi, yüz tane
ağırlığı, tanede protein oranı ve tanede fosfor içeriği incelenmiştir. En yüksek birim alan
tane verimi, 138.5 kg/da ile 8 kg/da fosfor + 60 kg hümik asit/da uygulamasından elde
edilmiştir. Birim alan tane verimi bakımından en düşük değer kontrol parselinde 95.4 kg/da
olarak bulunmuştur. Bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide dal sayısı, bitkide bakla
sayısı, bitkide tane sayısı, biyolojik verim, birim alandaki tane verimi, hasat indeksi,
tanede protein oranı ve tanede fosfor içeriği gibi büyüme karakterleri fosfor ve hümik asit
dozlarından farklı şekillerde etkilenmişler ve özellikle artan fosfor ve hümik asit dozları bu
karakterler üzerine olumlu etki yapmıştır. Bununla birlikte yine tanede fosfor içeriği,
tanede protein oranı ve hasat indeksi gibi karakterler de fosfor ve hümik asit dozlarından
olumlu şekilde etkilenmişlerdir. Çalışma sonucunda yıllık yağış miktarının düşük ve aylara
dağılışının düzensiz olduğu bölgede, fosforlu ve hümik asitli gübre uygulamalarının
nohutta verim ve verim ile yakın ilişkili karakterlerde önemli artışlar sağladığı
belirlenmiştir. Sonuç olarak Bitlis ve çevresinde nohutta 8 kg/da ile fosfor + 60 kg hümik
asit/da dozu uygulaması önerilebilir. Hem fosfor hem de hümik asit dozu uygulamalarında,
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en yüksek verimler en yüksek dozlarda elde edildiğinden, artan dozlarda çalışmanın devam
ettirilmesi faydalı olacaktır.
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FERTİGASYON YÖNTEMİYLE FARKLI MİKTARLARDA AZOTLU
GÜBRE UYGULAMALARININ PATATES VERİMİ VE KALİTE
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
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Özet
Son yıllarda Niğde ve Nevşehir yörelerinde ekim alanlarının daralmasına bağlı olarak Konya
yöresinde patates ekim alanları genişlemiştir. Bir taraftan patatesin sulama suyu isteğinin oldukça
yüksek olması, diğer taraftan da yöremizde sulama suyunun kısıntılı olması, patates tarımında
sulama suyunun daha etkin kullanıldığı damla sulama sisteminin yörede yaygınlaşmasına neden
olmuştur. Bu çalışma damla sulama ile yetiştirilen patatese sulama suyu ile verilmesi gerekli azotlu
gübre miktarlarını belirlemek amacı ile 2013-2015 yılları arasında Konya Toprak Su ve Çölleşme
ile Mücadele Araştırma Enstitüsü, Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezinde
yürütülmüştür. Açık kaptan buharlaşmanın 1.00 katı sulama seviyesinde, sulama suyu ile 0.0 mg/l,
10.0 mg/l, 20.0 mg/l, 30.0 mg/l, 40.0 mg/l ve 50.0 mg/l olmak üzere altı ayrı azot seviyesi
uygulanmıştır. Üç deneme yılının ortalaması olarak, sırasıyla 2104, 2849, 3186, 3493, 3604 ve
3495 kg/da olmak üzere patates yumru verimleri elde edilmiştir. Yapılan regresyon analizi
sonucunda, azot yoğunluğu ile patates yumru verimi arasındaki ilişkinin, istatistik anlamda %1
ihtimal sınırına göre önemli olduğu ve azot miktarı ile patates yumru verimi arasındaki bu ilişkinin
Y= 2136 + 73.2x – 0.92x2 eşitliği ile ifade edilebileceği görülmüştür. Buna göre en yüksek verim
için sulama suyu azot yoğunluğu 40 mg/l olmuştur. Ekonomik optimum azot yoğunluğu ise 38
mg/l olarak hesaplanmıştır. Denemede sulama suyu ile artan oranlarda azot uygulanan parsellerden
alınan patates yumru örneklerinin kalite açısından analiz edilmesi sonucunda, nişasta oranları
açısından çok bariz farklılıklar ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte en düşük nişasta oranı %14
olarak kontrol konusunda, en yüksek ise %16 olarak 40.0 mg/l azot uygulanan konuda; en düşük
kuru madde kapsamı ise %20.0 ile kontrol konusunda, en yüksek %22.6 ile 40 mg/l konusunda
belirlenmiştir. Nişasta ve kuru madde kapsamları arasındaki bu farklılıklar istatistiki anlamda
önemli bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Konya Yöresi, Fertigasyon, Azot, Patates

EFFECT OF WATER APPLICATION WITH FERTIGATION
METHOD, DIFFERENT DOSE OF NITROGEN FERTILIZER ON
SOME YIELD PARAMETERS OF CORN (POTATO)
Abstract
This study has been conducted between the years 2013-2015 in Konya Soil, Water and Deserting
Control Research Instiute and Karapınar Deserting and Erosion Research Center in order to
determine the amount of nitrogenous fertilizer which is necessary to be given, with the irrigation
water, to thepotato grown by drip irrigation. Irrigation water at irrigation level which is 1.00 times
of evaporation from open cup and six different nitrogen levels, 0.0 mg/l, 10.0 mg/l, 20.0 mg/l, 30.0
mg/l, 40.0 mg/l and 50 mg/l, have been applied. As average of three test years, potato tuber yields,
2104, 2849, 3186, 3493, 3604 and 3495 respectively, were obtained. As aresult of the regression
analysis made, it has been seen that the relation between the nitrogen density and potato tuber yield
is important with regard to 1% probability limit statistically and this relation between nitrogen
amount and potato tuber yield can be expressed with the eguation Y=2136 + 73.2x – 0.92x2.
According to this irrigation water nitrogen density is 40 mg/l for highest yield. Economic optimum
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nitrogen density has been calculated as 38 mg/l. In the test, quality analysis of potato tuber samples
obtained from irrigation water and nitrogen, in accelerating ratios, tereted parcels haven’t revealed
very obvious differences with regard to starch rations. Besides, the lowest starch ratio has been
determined as 14% in control subject, the highest starch ratio has been determined as 16% in the
40.0 mg/l nitrogen terated subject; the lowest dry matter content has been determined as 20%
control subject, the highest has been determined as %22.6 in 40 mg/l subject. These differences
between the contents of starch and dry matter haven’t been found significant statistically.
Key Words: Konya Region, Fertigation, Nitrogen, Potato

1. GİRİŞ
Patates, insan gıdası ve endüstri bitkisi olarak oldukça geniş tüketim sahası olan bir
bitkidir. Bir çapa bitkisi olarak patatesin ekim nöbetine girmesi, işletme kaynaklarının daha
etkin kullanılmasına yardımcı olur. Diğer taraftan da kendinden sonra gelen bitkiye
işlenmiş ve yabancı otlardan temizlenmiş bir toprak bırakarak ekim nöbetinde iyi bir ön
bitki vazifesi görür. Tohumun dikiminden piyasaya arz edilmesine kadar sulama,
gübreleme ve hastalıklar ile mücadele konularında çiftçinin zirai kültürünün artmasına ve
diğer ürünlerinde bu bilgiler ışığı altında daha iyi bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağlar.
Ülkemiz için önemli bir besin kaynağı olan patatesin verimini daha çok artırmak
için, diğer kültürel tedbirlerin yanında su ve gübre isteğinin de tam olarak karşılanması
gerekmektedir. Son yıllarda Niğde ve Nevşehir illerinde patates dikim alanlarının
azalmasına bağlı olarak, Konya İli’nde patates üretim alanlarında ciddi artışlar ortaya
çıkmıştır. Ancak yörede patatesin yetişme döneminde yağışların oldukça yetersiz olması
nedeni ile bitkinin sulama suyu ihtiyacı oldukça fazladır. Bir taraftan patatesin sulama suyu
ihtiyacının yüksek olması, diğer taraftan yöremizde sulama suyunun oldukça kısıntılı
olması nedeni ile patates yetiştiriciliğinde sulama suyunun daha etkin kullanıldığı damla
sulama sistemi kullanımı yaygınlaşmıştır. Çünkü bu sistem her sulamada gübre uygulama
kolaylığı sağlamaktadır. Bu durum bitkinin gübreden daha iyi faydalanmasına neden
olmaktadır. Ancak damla sulama sisteminin daha da faydalı olabilmesi için, her sulamada
verilmesi gerekli azotlu gübre miktarının belirlenmesi gereklidir. Yörede karık veya
yağmurlama sulama ile yetiştirilen patatese verilmesi gerekli azotlu gübre isteği ile ilgili
araştırma çalışmaları olmakla beraber, damla sulama sistemi ile yetiştirilen patatese her
sulamada uygulanması gerekli azotlu gübre miktarı ve sulama suyunun azot yoğunluğunun
ne olması gerektiği sorularına cevap verecek araştırma sonuçlarına dayalı bilgiler yoktur.
Bu çalışma, Konya yöresinde damla sulama ile yetiştirilen patatesten optimum
seviyede verim alınabilmesi ve ürün kalitesinin istenilen seviyeye yükseltilebilmesi için,
sulama suyu ile her sulamada verilmesi gerekli azotlu gübre miktarını belirlemek amacı ile
yürütülmüştür.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma, Lady Olimpia parmak patates çeşidiyle, açık kaptan buharlaşmanın 1.00
katı sulama seviyesinde, sulama suyu ile farklı yoğunlukta azot uygulamaları yapılmak
sureti ile yürütülmüştür. Araştırmanın ilk iki yılında, her bir denemede, uygulanacak olan
sulama suyu ile 0.0 mg/l, 10.0, mg/l, 20.0 mg/l, 30.0 mg/l ve 40.0 mg/l olmak üzere beş
ayrı azot seviyesi uygulanmıştır. Son yılda ise bu konulara 50.0 mg/l azot konusu
eklenmiştir. Denemeler her altı günde bir sulanmış, her sulamada aynı zamanda azotlu
gübre uygulaması yapılmıştır. Uygulanacak olan su miktarı iki sulama arasındaki açık
kaptan buharlaşma miktarına göre belirlenmiştir. Deneme konularına göre her sulamada
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uygulanacak azot miktarı ise uygulanacak sulama suyuna göre hesaplanmıştır. Azot
kaynağı olarak %33 Amonyum Nitrat gübresi kullanılmıştır.
Her üç deneme yılında da altı gün ara ile 9 kez gübreli olmak üzere toplam 13 kez
sulama yapılmıştır. Gübreli sulama döneminde 2013 yılında 529 mm, 2014 yılında 497
mm, 2015 yılında ise 455 mm buharlaşma ölçülmüştür. Sulama başlangıç ve bitiş tarihleri
arasında ise, 2013 yılında 721 mm, 2014 yılında 691 mm, 2015 yılında ise 631 mm
buharlaşma ölçülmüştür. İki sulama arasında düşecek olan yağış miktarı ölçülerek, yağışı
takip eden ilk sulamada uygulanacak olan gübre miktarı, yağış ve sulama suyu miktarının
toplamına göre belirlenmiştir. Bu şekilde yağışlı geçen yıllarda uygulanan azotlu gübre
miktarının kurak yıllara göre daha az uygulanması engellenmiştir.
Kalite analizleri, Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı (Anonim
2001)’e göre yapılarak nişasta ve kuru madde oranına bakılmıştır. Denemelerden elde
edilen patates verimleri üzerinden varyans analizi yapılarak, deneme konuları arasındaki
farklılıklar LSD ile kontrol edilmiştir. Ayrıca denemelerde farklı yoğunlukta azot
uygulamalarının verim üzerine ilişkinin belirlenmesinde Y= a+bx+cx2 eşitliğinden
(Yurtsever, 1984); ekonomik optimum azotlu gübre miktarının belirlenmesinde Eg=FgFm.b/2.Fm.c eşitliğinden istifade edilmiştir (Aksöz, 1972).
Yukarıdaki eşitliklerde:
Y
= Beklenen ürün
a
= Kontrol parsellerin ortalama patates yumru verimi
x
= Uygulanan gübre miktarı
Eg
= Uygulanması gerekli ekonomik gübre dozu
Fm
= Mahsulün fiyatı
Fg
= Gübre fiyatı
b
= Gübrenin linear etkisi
c
= Gübrenin kuadratik etkisi
3. BULGULAR – TARTIŞMA
3.1. Deneme Alanlarının Bazı Toprak Özellikleri
Araştırmanın yürütüldüğü deneme alanları, tın bünyede kireç bakımından zengin ve
hafif alkali karakterde olan topraklardır. Potasyum bakımından zengin olan deneme
alanları, organik madde ve fosfor bakımından yetersiz durumdadır. Tuzluluk probleminin
olmadığı deneme alanları, demir, çinko, mangan ve bakır gibi mikro elementler
bakımından yeterli durumdadır. Deneme alanlarında patates verimini önemli derecede
etkileyecek derecede mikro element noksanlıkları görülmemiştir.
3.2. Sulama Suyu İle Farklı Yoğunlukta Azot Uygulamalarının Patates Yumru
Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
Sulama suyu ile 0.0 mg/l, 10.0 mg/l, 20.0 mg/l, 30.0 mg/l, 40.0 mg/l ve 50.0 mg/l,
azot uygulamasında, her parselden alınan örnekler karıştırılarak her konu için paçal yumru
örnekleri hazırlanarak yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler Çizelge 1’de
verilmiştir.
Çizelge 1’in incelenmesi ile de anlaşılacağı gibi, sulama suyu ile artan miktarlarda
azot uygulanan parsellerden alınan yumru örneklerinin analiz edilmesi sonucunda, nişasta
kapsamına göre çeşidin yemeklik nişastalık çeşit olduğu görülmüştür. Deneme konuları
arasında yumru nişasta oranında çok bariz farklılıklar ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte
en düşük nişasta oranı %14 olarak kontrol konusunda, en yüksek nişasta oranı ise %16
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sulama suyu ile 40.0 mg/l azot uygulanan konuda belirlenmiştir. Kuru madde kapsamı
bakımından orta sınıfta yer alan çeşidin, kuru madde kapsamı deneme konularına göre
%20.0 ile %22.6 arasında değişmiştir. Yüksek miktarlarda azot uygulamalarının çeşidin
kuru madde kapsamında kısmi artışlar sağladığını söylemek mümkündür.
Çizelge 1. Patates yumrularında farklı azot konularına göre kalite değerleri
Azot yoğunluğu(mg/l)
Nişasta oranı(%)
Kuru madde oranı(%)
Kontrol
14
20.3
10 mg/l
15
21.5
20 mg/l
14
20.0
30 mg/l
15
21.5
40 mg/l
16
22.6
3.3. Sulama Suyu İle Farklı Miktarda Azot Uygulamalarının Patates Yumru
Verimi Üzerine Etkileri
Konya Yöresinde damla sulama ile yetiştirilen patatese, açık kaptan buharlaşmanın
1.00 katı sulama suyu ile 0.0 mg/l, 10.0 mg/l, 20.0 mg/l, 30.0 mg/l, 40.0 mg/l ve 50.0 mg/l
azot uygulamak sureti ile tarla denemeleri yürütülmüştür. Sulama suyu ile farklı
yoğunlukta azot uygulamalarının patates yumru verimi üzerine etkilerini belirlemek için üç
yıl süre ile yürütülen denemelerden elde edilen patates yumru verimleri ve ortalama
verimler Çizelge 2’ de verilmiştir.
Çizelge 2. Yıllara ve deneme konularına göre patates yumru verimleri (kg/da)
Sulama
Yıllar
Ortalama
suyu N
2013
2014
2015
yoğunluğu
I
II
III
I
II
III
I
II
III
(mg/l)
0.0
2140 1806 1955 1829 1854 1479 2635 2619 2622
2104
10.0
3048 2730 3279 2429 2730 2647 2914 2924 2936
2849
20.0
3530 3416 3213 3067 2787 3114 3130 3190 3232
3186
30.0
3844 3682 3568 3530 3127 3276 3432 3419 3565
3493
40.0
3930 3924 3587 3060 3739 3603 3667 3740 3194
3604
50.0
3600 3330 3555
3495
Çizelge 2’den de anlaşılabileceği gibi, açık kaptan buharlaşma miktarı kadar
sulama suyu ile artan yoğunlukta azot uygulamalarına bağlı olarak patates yumru
veriminde azalan oranlarda verim artışları ortaya çıkmıştır. Kontrol parsellerinin ortalama
verimi 2104 kg/da iken, sulama suyu ile 10.0 mg/l azot uygulanması ile yumru verimi 745
kg/da artış göstererek 2849 kg/da’a yükselmiştir. Azot miktarının 20.0 mg/l seviyesine
yükseltilmesi ile verimde ilave 337 kg/da’lık bir artış görülmüş ve yumru verimi 3186
kg/da’a yükselmiştir. Sulama suyu azot miktarının 30.0 mg/l seviyesine yükseltilmesi
sonucunda 307 kg/da verim artışı ortaya çıkmış ve bu konunun verimi 3493 kg/da
olmuştur. Sulama suyu ile 40.0 mg/l azot uygulaması, 30.0 mg/l azot uygulamasına göre
111 kg/da verim artışı sağlamış ve verimin 3604 kg/da’a yükselmesine neden olmuştur.
Sulama suyu ile 50.0 mg/l azot uygulaması verimde ilave bir artışa neden olmamıştır.
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Sulama suyu azot yoğunluğuna bağlı olarak verimde meydana gelen artışların
istatistik anlamda önemli olup olmadığını kontrol etmek için her üç yılda da pazarlanabilir
verimler üzerinden varyans analizi yapılmış ve sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge 3. Yıllara göre varyans analiz sonuçları
Varyasyon
2013
2014
kaynağı
S.D
F hesap
S.D
F hesap
Tekerrür
2
1.7
2
0.1
Konu
4
50.2*
4
22.1*
Linear
1
173.7*
1
80.2*
Kuadratik
1
24.1*
1
7.4*
Kübik
1
2.2
1
0.5
Kuartik
1
0.8
1
0.2
5
X
Hata
8
8
Genel
14
14
*

2015
S.D
2
5
1
1
1
1
1
10
17

F hesap
1.7
50.2*
173.7*
24.1*
2.2
0.8

p<%1

Çizelge 3’ün incelenmesi ile de anlaşılabileceği gibi, sulama suyu ile farklı
miktarda azot uygulamalarına bağlı olarak her üç deneme yılında da deneme konularının
verimleri arasında %1 ihtimal sınırına göre önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu
farklılıklar artan yoğunlukta azot uygulamalarının patates yumru verimini artırmasından
kaynaklanmıştır. Ancak deneme konularından elde edilen verimlere ve konular arasındaki
verim farklılıklarına bakarak uygulanması gerekli gübre miktarını belirlemek doğru bir
yaklaşım olmaz. Bitkinin gübre ihtiyacını belirlemek için, uygulanan gübre miktarı ile elde
edilen verim arasındaki ilişkinin ortaya konması gereklidir. Bu nedenle konu kareler
toplamı bir serbestlik dereceli unsurlarına ayrılarak, her üç denemede de linear ve
kuadratik etkilerin istatistik anlamda önemli olduğu, diğer etkilerin ise önemsiz olduğu
görülmüştür. Bu sonuçlar, uygulanan gübre ve patates yumru verimi arasındaki ilişkinin
Y=a+bx+cx2 eşitliği ile ifade edilebileceğini göstermiştir. Eşitliğin a, b ve c parametrelerini
belirlemek için, sulama suyu ile uygulanan azot yoğunlukları ile her üç yılın ortalama
patates yumru verimleri arasında regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar Çizelge 4’te
verilmiştir.
Çizelge 4. Regresyon analizi sonuçları
Varyans Serbestlik
Kareler
Kareler
F hesap
F cetvel
%5
%1
kaynağı
derecesi
toplamı
ortalaması
Regresyon
2
1 615 318
807 659
277.7*
9.55
30.82
Linear
1
1 296 624 1 296 624
445.9*
10.13
34.12
Kuadratik
1
318 694
318 694
109.6*
10.13
34.12
Hata
3
8 724
Genel
5
1 624 042
*

p<%1

Çizelge 4’te verilen regresyon analizi sonuçlarının incelenmesiyle de
anlaşılabileceği gibi sulama suyunun azot yoğunluğu ile patates yumru verimi arasında
istatistik anlamda %1 ihtimal sınırına göre önemli bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
Regresyonun linear ve kuadratik etkilerinin önemli bulunması ise, sulama suyunun azot
yoğunluğunun eşit aralıklar ile artmasına karşılık, patates veriminin giderek azaldığını
göstermektedir. Bu eşitlikte, gübre uygulanmadan alınacak ürün miktarını gösteren a,
linear etkiyi gösteren b ve kuadratik etkiyi gösteren c, parsel verimlerinden yararlanarak
hesaplanmıştır. Buna göre açık kaptan buharlaşma miktarı kadar sulama suyu uygulanması
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halinde, sulama suyu azot yoğunluğu ile patates yumru verimi arasındaki ilişkinin,
Y = 2136+73,2x-0.92x2 eşitliği ile ifade edilebileceği görülmüştür. Bu eşitliğin standart
sapması ise 53.9 kg/da olarak belirlenmiştir. Bulunan bu değer, regresyon denklemi ile
yapılacak ürün tahminlerinin, hesaplanan değerin 53.9 kg/da altında veya üstünde
olabileceğini göstermektedir.
Bulunan bu eşitliğe göre, sulama suyu azot yoğunluğu ile patates yumru verimi
arasındaki ilişki Şekil 1’de verilmiştir.

Patates yumru verimi (kg/da)

3600
3400
3200
3000

Eğrinin denklemi
Y= 2136+73,2-0,92x2

2800
2600
2400
2200
2000
0

10

20
30
40
Sulama suyu azot yoğunluğu (mg/l)

50

Şekil 1. Sulama suyu azot yoğunluğu ile patates yumru verimi arasındaki ilişki
Şekil 1’in incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, hiç gübre uygulanmadığı takdirde
patates yumru verimi 2136 kg/da olmaktadır. Sulama suyu ile 5.0 mg/l, seviyesinde azot
uygulanması durumunda, patates yumru verimi 343 kg artış göstererek 2479 kg/da
seviyesine yükselmektedir. Uygulanan azot miktarı 10.0 mg/l seviyesine yükseltildiği
takdirde, 5.0 mg/l uygulamasına göre verim artışı 297 kg olmakta ve dekara verim, 2776
kg seviyesine çıkmaktadır. Uygulanan azot miktarının 10.0 mg/l seviyesinden 15.0 mg/l
seviyesine yükseltilmesi ile 251 kg ilave ürün artışı ile verim 3027 kg/da seviyesine
yükselmektedir. Sulama suyu azot miktarının 20.0 mg/l seviyesine yükseltilmesi ile patates
yumru verimi de 205 kg/da artış göstererek 3237 kg/da seviyesine çıkmaktadır. Görüldüğü
gibi uygulanan azot miktarı eşit aralıklarda artırılmış olmasına rağmen, üründe meydana
gelen artış giderek azalmaktadır. Nitekim azot miktarının 25.0 mg/l seviyesine
yükseltilmesi ile ürün miktarı 159 kg artış ile 3391 kg/da seviyesine yükselirken;
uygulanan azot miktarının 30.0 mg/l seviyesine yükseltilmesi ile üründeki artış 113 kg
olmakta ve ürün miktarı 3504 kg/da seviyesine yükselmektedir. Bu eşitliğe göre sulama
suyu ile uygulanan azot yoğunluğunun 40 mg/l seviyesine yükseltilmesi ile yumru verimi
de 3592 kg/da seviyesine kadar yükselmektedir. Sulama suyu ile daha yüksek yoğunlukta
azotlu gübre uygulamaları üründe ilave bir artışa neden olmamaktadır.
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Uygulanan azot miktarının eşit aralıklar ile artırılmış olmasına rağmen, üründe
meydana gelen ilave artışların bir önceki azot seviyesine göre giderek azalması, azot
miktarının belirli bir seviyenin üzerinde artırılması durumunda, uygulanan ilave gübreye
karşılık elde edilen ilave ürün artışının gübre masrafını karşılayıp karşılayamayacağı söz
konusudur. Bu nedenle gübreleme yapılırken, uygulanabilecek en yüksek azot miktarı
değil, uygulanması gerekli ekonomik optimum azot miktarı göz önüne alınmalıdır.
Ekonomik olarak uygulanması gerekli azotlu gübre miktarının belirlenmesi için gübre ve
ürün fiyatının yanında, uygulanan gübreli sulama suyu miktarı ve sulama suyu ile verilen
azot miktarının hesaplanması gereklidir. Üç deneme yılında sulama suyu ile azotlu gübre
uygulandığı dönemde yaklaşık 494 mm buharlaşma olmuştur. Uygulanacak sulama suyu
açık kaptan buharlaşma miktarı kadar olduğuna göre, üç deneme yılının ortalaması olarak
gübreleme döneminde 494 mm sulama suyu uygulanmıştır. Bu durumda, sulama suyu ile
1.0 mg/l yoğunlukta azot uygulanması ile dekara uygulanan olan azot miktarı 0.494 kg
olmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda da sulama suyu ekonomik optimum azot
yoğunluğu 38 mg/l olarak belirlenmiştir.
4. SONUÇ
Bu araştırma çalışması, açık kaptan buharlaşmanın 1.00 katı sulama suyu
seviyesinde, farklı yoğunlukta azot uygulamaları şeklinde planlanmış ve yürütülmüştür.
Gübreleme döneminde üç yılın ortalaması olarak açık kaptan buharlaşma 494 mm
olmuştur. Sulama suyu ile farklı miktarda azot uygulamaları, patates yumru veriminde
önemli artışlara neden olmuştur. Denemelerin toplu değerlendirilmesinde regresyon analiz
metodundan faydalanılmıştır. Regresyon analizi sonucunda, sulama suyunun azot miktarı
ile verim arasındaki ilişkinin Y = 2136+73.2x-0.92x2 eşitliği ile ifade edilebileceği
görülmüştür. Bu eşitliğe göre, açık kaptan buharlaşma miktarı kadar sulama suyu
uygulanması durumunda, sulama suyunun azot miktarı 40.0 mg/l seviyesine yükseldiğinde,
en yüksek verim seviyesine ulaşılmaktadır. Daha yüksek azot uygulamaları verimde ilave
bir artışa neden olmayacağı ve hatta verim kayıplarının ortaya çıkabileceği belirlenmiştir.
Sulama suyunun azot miktarı eşit aralıklar ile artırıldıkça, ilave edilen her birim
gübreye karşılık, ürün miktarında bir önceki ilave gübre miktarına göre daha az artışa
neden olmaktadır. Bu nedenle uygulanan azot miktarı belirli bir seviyenin üzerine çıkması
durumunda ürün artışına neden olsa bile, bu artış ilave gübre masrafını karşılamaya yeterli
olmayabilir. Bu nedenle denemelerde azot kaynağı olarak kullanılan amonyum nitrat
gübresinin kg fiyatının 0.9 TL; patates fiyatının da 0.5 TL olduğu esas alınarak, uygulanan
azotlu gübre miktarı ve patates yumru verimi arasındaki ilişkiler kullanılmak suretiyle,
ekonomik optimum olarak uygulanması gerekli azot miktarı 38 mg/l olarak belirlenmiştir.
Bu çalışma, patates için sulama suyu azot miktarının 40 mg/l civarında olması
gerektiğini göstermiştir. Nitekim, gübre uygulama döneminde üç yıllık ortalama
buharlaşma yaklaşık 494 mm olduğuna göre, buharlaşma miktarı kadar sulama suyu
uygulandığında 38 mg/l olarak belirlenen ekonomik optimum gübre miktarı ile dekara
yaklaşık 20 kg azot uygulanması gerekmektedir. Azotlu gübre her sulamada eşit
porsiyonlar halinde verilmeli ve sulama suyu azot miktarı 40 mg/l seviyesini
geçmemelidir.
Sulamalar, damla sulama ile yapılmıyor ise açık kaptan buharlaşma miktarı kadar
sulama suyu uygulanacağı zaman, ekonomik optimum gübre miktarı olan 20 kg/da azotlu
gübre her sulamadan önce eşit porsiyonlar halinde uygulanabilir. Ancak uygulanacak bu
miktar, organik madde bakımından fakir, 0-40 cm’lik toprak katmanının azot kapsamı 1114 ppm gibi (5 kg N/da-7 kg N/da) oldukça düşük değerler için geçerlidir. Toprak azot
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kapsamı yükseldikçe uygulanması gerekli azotlu gübre miktarı da aynı oranda
azaltılmalıdır.
Her sulamada gübre uygulanması durumunda gübre uygulamasına ağustos ayının
ilk yarısı içinde son verilmelidir.
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Abstract
Semi-arid areas comprise a considerable portion of Turkey and the vegetation cover is very
sensitive in these areas. This study was conducted in a typical semi-arid area at Çankırı Karatekin
University Campus for the purpose of analyzing spatial relationship between soil properties and
number of plant species (NPS) per square meter (plant diversity). Two intersecting transects (one
normal and other parallel to the slope) were taken on north-east and another two transects were
taken on south-west aspect of a representative small hill in the study area. Soil samples were taken
from 5-m apart from 0-5 and 5-20 cm depths and NPS was determined at each sampling point on
the transects. The soil samples were analyzed for sand, silt, clay, bulk density, field capacity,
wilting point, plant available water content, aggregation index, pH, CEC, organic matter content,
and electrical conductivity. Depth of topsoil was also measured at the sampling. The spatial
correlations between NPS and soil properties were analyzed by correlograms and crosscorrlelograms. The results showed that the NPS was similar in mean and coefficient of variation on
all the four transects, and geostatistical analysis showed that topsoil depth, sand content, bulk
density, plant available water content and silt content spatially related to NPS and that, in general,
different soil variables related to NPS on different transects.
Key Words: Plant Diversity, Semi-Arid Grassland, Geostatistics, Correlogram Analysis,
Desertification

1. INTRODUCTION
In Turkey, grassland management frameworks have been established to support
herb yield and quality of grasslands. However, these frameworks do not include effects of
soil properties on plant species distribution. The main factors affecting plant diversity are
often related to abiotic factors such as soil and topography (Wellstein et al., 2007) Plant
diversity is influenced by many soil properties such as soil texture, soil pH, availability of
other nutrients, and soil water status. In order to improve the efficiency of management
measures in future agri-environment schemes, it is necessary to understand the relative
importance of the main determinants affecting plant diversity in grasslands (Lorenzo et al.,
2007).
Grasslands show a high degree of spatial variability that is controlled by soil
factors. Understanding the sources of spatial variability in soils is important. In semiarid
grasslands, the presence or absence of individual plants has a strong influence on the
spatial patterning of soil properties (Mueller et al., 2008). In geostatistics, spatial
variability of soil physical properties and number of plant species can be modeled by a
correlogram. Correlogram function provided that describe the dependence of variability on
distance (Cressie, 1993). The objective of this study is to carry out spatial relationships
between soil physical properties and plant diversity on north and south of face slope in a
typical semi-arid grassland environment of Turkey. On the basis of the autocorrelation
lengths of the correlogram analysis and the potential differences between samples points
and vegetated sampling points.
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Study Area and Sampling Design
The study area is located on a sloping landscape (hillslope) nearby Çankırı city, in
North Central Anatolia (between 400 30´ and 410 30´ North latitudes and 320 and 330 East
longitudes). The climate is semi-arid continental, with annual mean total precipitation of
538 mm, of which 60-80% falls from April to June. Two transects, one parallel and the
other normal to the slope were located at each face of the hill. Soil samples were taken
from 0-5 and 5-20 cm depths from sampling points located 5-m apart from each other.
Undisturbed soil samples were also taken on the sampling points at the same sampling
depths (Blake and Hartge, 1986). Particle size distribution (Gee and Bouder, 1982) and
aggregate stability index (Kemper, 1986) were determined using disturbed soil samples
sieved through a 2 mm by the Bouyoucos hydrometer method. Water contents at soil water
pressures of −0.033 MPa (θ−0.033 MPa) and −1.50 MPa (θ−1.50 MPa) were measured using a
pressure plate apparatus (Cassel and Nielsen, 1986).
2.2 Statistical and Geostatistical Analysis
Descriptive statistics were calculated for soil properties and number of plant species
(NPS). Spatial variation of soil properties and NPS were analyzed by geostatistical
techniques using GS+ software (Robertson 2000). The correlogram analysis was used to
evaluate spatial autocorrelation of soil physical properties and NPS. In addition, crosscorrelograms were used to evaluate spatial relationship between NPS and each of soil
properties.
3. RESULTS AND DISCUSSION
The distribution of soil properties can be described by descriptive statistics such as
mean, standard deviation (SD) and coefficient of variance (CV) (Table 1). Aggregate
stability (ASI) is the most variable, while bulk density is the least variable in both aspects.
According to Nielsen and Bouma (1985), a parameter is considered to have low variability
if the CV is less than 10%, moderate variability between 10% and 100%, and high
variability if it is greater than 100%. In this study, only CV for bulk density (BD) was
lower than 10%. Duffera et al. (2007) also reported that BD had low variability (CV= 8%)
in typical southeastern USA coastal plain soils, and Warrick (1980) reported that bulk
density was moderately variable with CVs ranging from 12% to 62%.
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Table 1. Descriptive statistics of soil properties and NPS in study area
Variables
Clay (%)
Sand (%)
Silt (%)
BD
(g/cm3)
FC (%)
WP (%)
PAW
(%)
ASI
TSD
(cm)
NPS

Northeast Aspect
Horizontal transect
Vertical transect
Mean
SD
CV
Mean
SD
CV
37.5 20.02 53.3
26.1
15.9
60.9
34.1 16.56 48.5
48.2
16.9 35.06
28.2 10.80 38.2
25.5
12.7
49.8
1.2
0.11
9.1
1.2
0.09
7.5

Southwest Aspect
Horizontal transect
Vertical transect
Mean
SD
CV
Mean
SD
CV
22.38 12.44 55.58
30
12.85 42.83
49.75 14,38 28.90 46.68 13.34 28.57
27.86 10.84 38.90 23.31 6.71
28.78
1.20
0.09
7.5
1.19
0.10
8.4

26.6
13.4
12.76

6.64
31.38
4.74

24.9
234.1
37.1

31.1
20.2
8.9

7.7
6.2
22.09

24.7
30.6
248.2

27.82
16.36
11.46

6.05
4.22
6.05

21.74
25.79
52.79

24.97
15.76
8.78

3.31
3.46
4.56

13.25
21.95
51.93

3.9
7.36

13.64
1.50

349.7
20.2

3.7
7.1

3.9
2.4

105.4
33.8

4.15
9.69

3.93
1.99

94.69
20.53

4
8.33

4.05
1.62

101.25
19.44

3.08

1.12

36.3

3.1

1

32.2

3.51

0.85

24.21

2.36

0.94

39.83

SD: Standard deviation, CV: Coefficient of variation, BD: Bulk density, FC: Field capacity, WP:
Wilting point, PAW: Plant available water content, OM: Organic matter, ASI: aggregate stability
index, TSD: Top soil depth, NPS: Number of plant species

In contrast to BD, aggregate stability index (ASI) had generally high variability.
Aggregate stability is an important soil physical property that can influence other soil
physical properties such as bulk density, soil water flow, and soil water holding capacity
(Cerdà, 1996). Celik (2005) indicated that soil aggregate stability was significantly greater
in the pasture soils than in the cultivated soils. Our results showed that soil aggregate
stability index (ASI) was fairly low (Table 1). ASI is influenced by many factors (Cerdà,
1996). We attributed this low ASI values to inadequate soil OM and high sand contents of
the soils. Climate, vegetation and biological activity were reported as important factors
influencing soil aggregate stability (Imeson and Jungerius, 1976). Similar to that in vertical
transects, mean and CV of horizontal transects in both of aspects are highly similar.
Unexpectedly means for topsoil depth were greater in southeast aspect than
northeast one, which is may be attributed to differences in effect of hidden factors such as
slope-parent material-soil erosion interactions and in capacity of plant composition of grass
cover to prevent soil erosion. The transects in northeast slope were relatively similar to
each other in mean and CV of NPS compared to those in southwest slope (Table 1).
Although the CV gives a relative estimate of a property's variability, it provides no
information structure of the variation in space. Geostatistical tools such as correlogram
analysis allow to evaluate structure of spatial variation (Webster, 2001). In this study, we
evaluated spatial structure of soil properties and NPS by correlograms. We further
evaluated spatial relations between soil properties and NPS by cross-correlograms.
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Table 2. Distance for correlation (u(h)) and cross-correlation (uxNPS
and horizontal transects in the northeast and southwest hill slopes
Variables
NPS
Clay %
Sand %
Silt %
BD
(g/cm3)
FD %
WP %
PAW %
ASI %
TSD cm

(h))

in vertical

Northeast Aspect
Horizontal transect Vertical transect
u(h)
uxNPS(h)
u(h)
uxNPS(h)
90 m
30 m
5m
175 m
60 m
20 m
175 m
175 m
10 m
10 m
173 m
175 m
0
10 m
0
0
10 m
30 m

Southwest Aspect
Horizontal transect Vertical transect
u(h)
uxNPS(h)
u(h)
uxNPS(h)
5m
0
275 m
10 m
0
0
275 m
5m
20 m
250 m
250 m
5m
5m
250 m
20 m
5m

0
0
175 m
5m

175 m
20 m
20 m
60 m

20 m
0
5m
0

30 m
60 m
50 m
50 m

10 m
275 m
20 m
275 m

0
275 m
0
275 m

5m

30 m

10 m

10 m

5m

275 m

0
0
0
100
m
5m

0
20 m
0
0
5m

BD: bulk density, FD: field capacity, WP: Wilting point, PAW: Available water content, ASI:
aggregate stability index, TSD: Top soil depth, NPS: Number of plant species

The correlation distances of the same variables were highly different across
transects as well as between the aspects (Table 2). NPS was autocorrelated within 90 m in
horizontal transect in NE aspect, while it was autocorrelated within 5 m in horizontal
transect of SW aspect and no autocorrelation occurred for NPS in vertical transect of SW
aspect (Table 2). Similar to correlation lengths, cross-correlation lengths between soil
variables and NPS were not consistent across transects and between aspects (Table 2). In
general cross-correlation distances were grater in horizontal transects than in vertical ones,
which may be attributed to orientation of the soil erosion related features on the landscape.
Cross-correlation distances in horizontal transect of SW aspect were more consistent than
those in horizontal transect of NE aspect. Very poor cross-correlations occurred between
NPS and soil variables in vertical transect of SW aspect.
4. CONCLUSION
Vegetation-soil interaction is an important factor influencing yield in sloping semiarid grasslands. This study was conducted to evaluate spatial interactions between NPS and
some soils physical properties in a semi-arid ungrazed pasture. In general soil properties
and NPS exhibited greater CV and greater autocorrelation and cross-correlation distance in
horizontal transects. The spatial variation of soil variables and NPS were generally low,
while short-range variability was greater in vertical transects. We attributed this difference
between vertical and horizontal transects to orientation of soil erosion-related features
(fingers, gullies, so on) and orientation of grass patches around eroded spots. Further study
is needed evaluating spatial relations among soil properties, plant diversity, terrestrial
properties and soil erosion in grasslands to for better understanding of vegetation-soiltopography interactions in semi-arid grasslands.
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TÜRKİYE FLORASINDA DOĞAL OLARAK YETİŞEN FARKLI DAĞ
LALESİ (Anemone spp.) TÜRLERİNE AİT TOPRAKLARIN BAZI
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Erdinç UYSAL1
1

Erdal KAYA1

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yalova, Türkiye
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*Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 110G007 No’lu proje kapsamında desteklenmiştir.

Özet
Bu çalışma Türkiye florasında doğal olarak bulunan dağ lalesi cinsine ait farklı türlerin yetiştiği
toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 20102014 yılları arasında 23 ayrı ilden alınan 71 adet toprak örneği materyal olarak kullanılmıştır.
Alınan toprak örneklerinde pH, tuzluluk, kireç (CaCO3), organik madde, alınabilir fosfor ve
potasyum analizleri yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; toprak
örneklerinin tamamı tuzluluk açısından yapılan değerlendirmede tuzsuz ya da hafif tuzlu toprak
sınıfına girmiştir. Toprak reaksiyonu, 4.92 ile 7.29 değerleri arasında değişmiş olup incelenen
alanlarda toprakların çoğunlukla hafif asit, nötr ve hafif alkalin karakterde oldukları saptanmıştır.
Toprak örneklerinde CaCO3 miktarı genelde düşük düzeylerde olmasına karşın kirecin çok yüksek
olduğu topraklara da rastlanmıştır. İncelenen toprak örneklerinin tamamının yüksek ya da çok
yüksek organik madde içeriğine sahip oldukları belirlenmiştir. Toprakların alınabilir fosfor
içerikleri ortalama olarak 14 mg kg-1, potasyum içerikleri ise 316 mg kg-1 olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dağ Lalesi, Toprak, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOILS IN
WHERE DIFFERENT ANEMONE (Anemone Spp.) SPECIES
NATUREL GROWN IN FLORA OF TURKEY
Abstract
This study is conducted in order to determine some of the physical and chemical properties of the
soils on which different species of Anemone genus that are natural grown in flora of Turkey. For
this purpose 71 soil samples were taken from 23 provinces between 2010-2014. For this purpose
pH, salinity, CaCO3, organic matter, available phosphorus and potassium of soil samples were
detected. According to the results of the study; all of the taken soil samples were considered within
non saline or slightly saline soil class. Soil reaction has changed between the values 4.92-7.29 and
mostly the soil samples within the observed area was determined to have low acid, neutral and light
alkaline characteristics. Although the amount of CaCO3 were generally low in soil samples, highly
calcareous soils were also discovered It has been determined that all of the soil samples had high or
very high levels organic matters. The available phosphorus values of the soils were found on
average 14 mg kg-1 and the potassium 346 mg kg-1.
Key Words: Anemone, Soil, Physical and Chemical Properties
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1. GİRİŞ
Türkiye sahip olduğu ekoloji nedeniyle oldukça fazla tür çeşitliliğine sahiptir. Bu
bitki türleri içerisinde geofitler önemli bir yer tutar. Geofitler, toprak altında soğan, yumru
ve rizom gibi gıda maddesi depo eden özelleşmiş toprak altı gövdeleri taşıyan otsu
bitkilere verilen genel isimdir (Anonim, 1996). Türkiye’de bulunan biyolojik çeşitliliğin
önemli bir kısmı geofitlerden oluşmaktadır. Türkiye florasında, 73 cinse bağlı 816 geofit
türü doğal olarak yetişmektedir (Sargın ve ark., 2013).
Ranunculaceae familyasına ait olan Anemone cinsinin tüm dünyada yaklaşık 120
türü bulunmaktadır (Hobbs ve Hatch, 1994). Anemone sp., çok yıllık otsu bir bitki olup,
Mart–Nisan aylarında çiçeklenmektedir. Genel olarak kayalık ve yamaç alanlarda gelişim
gösterir ve 2600 m. rakıma kadar yetişebilir (Başlar ve Şahin, 1993). Dağ lalesinin doğal
yayılış alanları Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’dır (Davis ve ark., 1965). Türkiye
florasında doğal olarak yetişen farklı dağ lalesi türleri bulunmaktadır. Bu geofitler doğadan
soğanları toplanarak Avrupa’ya ihraç edilmekte, süs bitkisi olarak kullanılmakta kimi
bölgelerde ise bazı rahatsızlıkların giderilmesinde halk ilacı olarak kullanılabilmektedir
(Seçmen ve ark. 1995, Ekim ve ark., 1991, Gürsoy ve Gürsoy, 2004)
Türkiye gibi önemli biyolojik zenginliğine sahip ülkelerde, tür çeşitliliğinin
korunması açısından doğadan sökümün azaltılması oldukça önemlidir. Uygun koşullar
altında geofitlerin sürdürülebilir bir şekilde üretimlerinin yapılmasında herhangi bir engel
bulunmamaktadır.
Bu çalışma ile tüm Türkiye’de tarama yapılarak dağ lalesinin farklı türlerinin doğal
olarak yetiştiği ortamlara gidilmiştir. Gidilen bu noktalarda bitki kök bölgesinden toprak
örnekleri alınmış ve sonrasında incelenerek doğal ortamlarındaki toprak özellikleri
hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada materyal olarak Türkiye’de doğal olarak yetişen dağ lalesi (Anemone
spp.) türlerine ait, alınan 71 adet toprak örneği kullanılmıştır. Toprak örneklerinin alındığı
yere ve bitkilere ait bilgiler Çizelge 1’de sunulmuştur.
Toprak örnekleri 2010-2014 yılları arasında bitkilerin doğal yetişme ortamlarından
0-20 cm derinlikten genel kurallara uygun olarak (Jackson, 1958) paslanmaz çelik kürek
ile alınmış ve polietilen torbalara konularak etiketlenmiştir. Laboratuara getirilen toprak
örnekleri, Kacar (1994)’ın bildirdiği şekilde analize hazırlanmış, pH, 1:2.5 toprak–su
karışımında cam elektrotlu pH metre ile (Jackson, 1958), elektriksel iletkenlik aynı
karışımda iletkenlik ölçer ile ölçülmüştür (Richards, 1954). Kireç, Hızalan ve Ünal (1966)
tarafından açıklandığı şekilde Scheibler kalsimetresiyle belirlenmiştir. Toprakların %
organik madde içerikleri, Jackson (1958) tarafından bildirildiği şekilde değiştirilmiş
Walkley-Black yaş yakma yöntemine göre belirlenmiştir. Alınabilir fosfor, Olsen ve ark.
(1954) tarafından bildirilen yönteme göre, alınabilir potasyum, 1 N Amonyum Asetat (pH
7) ekstraksiyonu ile belirlenmiştir (Pratt, 1965).
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışma süresince alınan toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait
analiz sonuçları Çizelge 2’de, bu sonuçlara ait en küçük, en büyük ve ortalama değerler
Çizelge 3’te gösterilmiştir. Toprak örneklerinin sınıflandırılmasında kullanılan sınır
değerler ve bu değerlere göre yapılan değerlendirmeler ise Çizelge 4’te verilmiştir.
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Çizelge 1. Alınan toprak örneklerinin alındığı yere ve bitki türlerine ait bilgiler
Sıra no

Alındığı yıl

Alındığı yer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2011
2013
2014
2014
2014
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013
2013
2014
2014
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2012
2014
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2014
2011
2011
2011
2014
2014
2014
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2013
2011
2011
2011
2011

Muğla
Kayseri
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzincan
Erzincan
Erzincan
Bayburt
Ardahan
Erzurum
Kars
Kars
Çanakkale
Çanakkale
Antalya
İzmir
Adana
Aydın
Antalya
Karaman
Karaman
Niğde
Muğla
Muğla
Konya
Konya
Muğla
İçel
Antalya
Çanakkale
Artvin
Artvin
Muğla
Muğla
Burdur
İçel
Muğla
Muğla
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
İzmir
Aydın
Aydın
Balıkesir
Aydın
Balıkesir
Hatay
Antalya

Tür adı
Anemone pavonina Lam.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone albana Stev.
Anemone blanda Schott & Kotschy
Anemone blanda Schott & Kotschy
Anemone blanda Schott & Kotschy
Anemone blanda Schott & Kotschy
Anemone blanda Schott & Kotschy
Anemone blanda Schott & Kotschy
Anemone blanda Schott & Kotschy
Anemone blanda Schott & Kotschy
Anemone blanda Schott & Kotschy
Anemone blanda Schott Et Kotschy
Anemone blanda Schott Et Kotschy
Anemone blanda Schott Et Kotschy
Anemone blanda Schott Et Kotschy
Anemone blanda Schott Et Kotschy
Anemone blanda Schott Et Kotschy
Anemone blanda Schott Et Kotschy.
Anemone blenda
Anemone blenda
Anemone caucasica Willd.
Anemone caucasica Willd.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L.
Anemone coronaria L. var. coccinea
Anemone coronaria L. var. coccinea
Anemone coronaria L. var. cyanea
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

2011
2011
2011
2011
2013
2011
2011
2012
2013
2014
2012
2011
2011
2012
2012
2012
2012

Antalya
İzmir
Kırklareli
Muğla
Artvin
Artvin
Ardahan
Gümüşhane
Giresun
Artvin
Muğla
Çanakkale
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli
Adana

Anemone coronaria L. var. cyanea
Anemone coronaria L. var. cyanea
Anemone coronaria L. var. rosea
Anemone coronaria L.var. rosea
Anemone narcissiflora L. subsp. narcissiflora
Anemone narcissiflora L. subsp. narcissiflora
Anemone narcissiflora L. subsp. narcissiflora
Anemone narcissiflora L. subsp. narcissiflora
Anemone narcissiflora L. subsp. willdenowii (Boiss.) Davis
Anemone nercissifolia
Anemone pavonina Lam.
Anemone pavonina Lam. var. ocellata
Anemone pavonina Lam. var. purpureo-violacea
Anemone ranunculoides L. subsp. ranunculoides
Anemone ranunculoides L. subsp. ranunculoides
Anemone ranunculoides L. subsp. ranunculoides
Anemone sp.

Toprak reaksiyonu açısından incelenen örneklerin 4.92 – 8.22 arasında değişen pH
değerlerine sahip oldukları görülmüştür. Eyüpoğlu (1999)’a göre yapılan sınıflandırmada
toprakların %4.2’si orta asit, %16.9’u hafif asit, %21.1’i nötr ve %57.7’si hafif alkalin
reaksiyona sahip bulunmuştur. Kandemir (1997), Türkiye’nin önemli geofitlerinden olan
bazı endemik iris türleri üzerinde yaptığı çalışmada farklı lokasyonlardan aldığı toprak
örneklerinde pH analizleri yapmış ve türlere göre 5.85 – 7.60 değerleri arasında değişen
sonuçlar bulmakla birlikte, çoğunlukla alınan toprakların nötr ve hafif alkalin karakterli
topraklar olduğunu bildirmiştir. Topçuoğlu ve ark. (1996), Orchis mascula türüyle
yaptıkları bir çalışmada inceledikleri toprakların nötr ve hafif alkalin reaksiyonlu olduğunu
bildirmişlerdir. Dağ lalesinin farklı türleriyle yaptığımız çalışmada, diğer bazı geofit
türlerinde olduğu gibi incelenen toprakların çoğunlukla nötr ya da hafif alkalin karakterli
olduğu görülmektedir.
Elektriki iletkenlik değerleri yönünden incelendiğinde (Dellavalle, 1992) alınan
toprakların %95.8’inin tuzsuz topraklar sınıfına girdiği bunun yanında kalan %4.2’sinin ise
hafif tuzlu topraklardan oluştuğu saptanmıştır. Uysal ve Kaya (2013a) Türkiye florasında
doğal olarak yetişen geofitlerden olan mührüsüleymanda, bazı toprak özelliklerini
belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, mührüsüleyman yetişen alanlardan aldıkları
örneklerin %93’ünün tuzsuz topraklardan oluştuğunu, bunun dışında kalan örneklerin ise
hafif tuzlu, orta tuzlu ve tuzlu olarak bulunduğunu bildirmişlerdir. Uysal ve Kaya (2010)
yaptıkları başka bir çalışmada yine bir geofit olan şakayığı incelemişler ve doğal
ortamlarından alınan toprak örneklerinin düşük tuzluluk içeriğine sahip olduğunu
bildirmişlerdir. Farklı çalışma sonuçlarında da bizim çalışmamız da olduğu gibi örneklerin
büyük çoğunlukla tuzsuz topraklardan oluştuğu görülmektedir.

179

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Çizelge 2. Alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Sıra no

EC
µmhos cm-1

pH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

185
201
215
213
227
305
562
395
164
416
101
246
215
303
134
180
137
206
182
188
169
287
161
275
196
176
271
221
270
152
136
248
224
226
307
246
180
186
156
200
296
247
209
220
129
242
190
169
186
122
306
93
168
269

7.91
6.37
7.76
6.55
6.30
7.80
7.75
7.64
7.58
6.57
5.05
6.09
7.30
6.65
7.60
7.34
7.27
7.93
8.02
7.98
7.77
7.68
8.22
7.76
7.90
7.81
7.85
6.46
5.97
7.95
7.76
7.74
7.25
7.49
7.33
7.90
7.97
8.00
8.08
7.92
7.52
7.73
7.70
8.03
7.77
7.94
7.76
8.12
7.64
6.66
7.78
7.29
7.86
7.58

Kireç
(CaCO3 )
%
5.31
0.00
19.32
0.39
0.00
32.58
6.34
6.70
0.00
0.00
0.39
0.00
1.18
0.00
0.00
1.01
0.40
1.65
10.15
2.41
0.82
2.74
36.36
4.32
13.43
7.26
6.85
0.00
0.00
4.96
0.80
1.42
1.60
0.98
0.59
4.48
8.95
8.14
5.22
22.97
1.81
5.18
2.02
14.12
0.40
7.06
0.41
7.81
0.00
0.00
12.65
0.00
56.60
3.25
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Organik
madde
%
8.26
9.90
11.10
6.12
15.80
8.48
3.14
18.28
4.30
13.42
13.78
24.68
9.68
17.88
6.84
11.60
11.60
8.13
6.17
21.48
11.64
11.64
6.94
22.20
13.42
11.64
14.22
6.84
10.56
6.12
23.96
13.42
9.90
21.48
24.00
3.70
7.20
8.26
12.00
8.70
8.08
9.40
13.06
6.26
6.60
6.12
7.54
8.70
13.06
7.18
15.80
3.30
5.96
13.42

Alınabilir P
mg kg-1

Alınabilir K
mg kg-1

10.24
6.96
6.32
24.50
28.82
7.87
2.67
6.83
1.33
3.67
3.85
16.92
9.26
12.42
8.36
30.70
14.18
22.48
3.03
9.57
7.44
30.67
29.50
52.63
54.53
5.37
6.66
4.78
40.57
11.19
9.90
7.37
39.44
21.60
16.71
4.28
1.03
6.68
34.06
4.94
14.82
8.86
10.97
10.55
4.22
14.97
26.90
6.09
7.27
13.44
33.68
3.23
7.50
8.30

138
165
569
522
790
268
130
813
188
365
200
675
445
575
126
378
320
493
250
380
165
733
260
538
509
363
463
183
378
233
460
348
393
333
625
285
293
195
423
363
195
313
845
525
78
223
243
165
203
269
208
1000
128
380
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

125
212
241
213
148
155
171
270
409
270
228
268
200
186
293
129
243

7.08
7.90
7.24
7.79
5.70
6.15
6.49
6.33
5.33
6.33
7.58
7.29
7.80
6.22
5.93
4.92
7.75

0.00
2.88
0.20
0.41
0.00
0.20
0.00
0.00
0.39
0.39
0.00
1.19
0.20
0.00
0.00
0.00
3.20

5.82
12.00
18.28
7.30
24.00
8.94
13.42
18.80
47.10
19.36
22.60
7.30
10.74
17.88
13.88
16.96
12.34

5.26
12.69
7.84
7.26
9.72
5.36
9.21
14.49
22.38
16.21
7.95
5.84
8.68
11.35
11.52
13.62
8.93

280
308
185
98
325
183
385
278
388
369
280
125
118
225
250
235
460

İncelenen toprakların kireç içerikleri ortalama %4.79 olarak bulunmuştur. Tüm
topraklar kireç içerikleri yönünden değerlendirildiğinde (Hızalan ve Ünal, 1966) %71.9
gibi yüksek bir oranda düşük ya da çok düşük kireç içerdiği görülmektedir. Bunun yanında
%21.1’i orta seviyede kireç içeren toprakların %7’sinde kireç yüksek veya çok yüksek
düzeyde bulunmuştur. Genel olarak toprak kireç içeriklerinin düşük düzeylerde
bulunmasına karşın oldukça yüksek kireç içeren topraklarda da bitkilerin yetişebildikleri
görülmüştür. Farklı geofit türleri ile yapılan çalışmalarda benzer sonuçları görmek
mümkündür. Uysal ve Kaya (2016) Scilla türlerine ait doğal yetişme ortamlarından
aldıkları toprakları inceledikleri çalışmada toprakların kireç içeriklerini ortalama %4.77
olarak bulduklarını fakat bunun yanında %39’a kadar kireç içeren toprak örneklerine de
rastladıklarını bildirmişlerdir. Şakayık için yapılan benzer bir çalışmada şakayığın dört
farklı türü incelenmiş ve incelenen toprakların kireç içeriklerinin geniş bir aralıkta değişim
gösterdiği ama çoğunlukla düşük seviyede kireç içeren toprakların oranının daha fazla
olduğu bildirilmiştir (Uysal ve Kaya, 2010).
Toprak organik maddeleri incelenen tüm topraklarda yüksek düzeylerde
bulunmuştur. Yapılan sınıflandırmada (Anonim, 1985) organik maddeyi çok yüksek
düzeyde içeren toprakların oranı %95.8 olarak belirlenirken, kalan %4.2’lik kısmın organik
madde seviyesi yüksek olarak bulunmuştur. Zambak için yapılmış bir çalışmada
Türkiye’nin farklı bölgelerinden doğal olarak yetiştikleri yerlerden alınan 55 adet toprak
örneği incelenmiş ve toprakların tamamının yüksek ya da çok yüksek düzeyde organik
madde içerdiği ifade edilmiştir (Uysal ve Kaya, 2013b). Farklı Scilla türleri üzerinde
yapılan diğer bir çalışmada doğal ortamlardan toplanmış 111 adet toprak örneğinin
%96.4’ünde organik madde yüksek ya da çok yüksek düzeylerde bulunmuştur (Uysal ve
Kaya, 2016). Elde edilen sonuçlara göre dağ lalesinin yüksek organik madde içeriğine
sahip toprakları tercih ettiği söylenebilir.
Çizelge 3. Analiz sonuçlarına ait en küçük, en büyük ve ortalama değerler
Toprak özellikleri
pH
EC25 (µmhos cm-1)
CaCO3 (%)
Organik Madde (%)
Alınabilir P (mg kg-1)
Değişebilir K (mg kg-1)

En küçük
4.92
93
0.00
3.14
1.03
78
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En büyük
8.22
562
56.60
47.10
54.53
1000

Ortalama
7.29
221
4.79
12.39
13.64
346
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Çizelge 4. Toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre
sınıflandırılması
Toprak özelliği

Sınır değeri
<4.5
4.5-5.5
5.6-6.5
pH (Eyüpoğlu 1999)
6.6-7.5
7.6-8.5
>8.5
<400
400-800
EC25 (µmhos cm-1, Dellavalle 1992) 801-1200
1201-1600
1601-3200
>3200
<1.0
1.0-5.0
CaCO3 (%, Hızalan ve Ünal 1966) 5.1-15.0
15.1-25.0
>25.0
<1.0
1.0-2.0
Organik Madde (%, Anonim 1985) 2.1-3.0
3.1-4.0
>4.0
<3.0
3.0-7.0
Alınabilir P
-1
(mg kg , Olsen ve ark. 1954)
7.1-20.0
>20.0
<100
100-150
151-200
Alınabilir K (mg kg-1, Pizer 1967)
201-250
251-320
>320

Değerlendirme
Kuvvetli asit
Orta Asit
Hafif Asit
Nötr
Hafif Alkalin
Kuvvetli alkalin
Tuzsuz
Hafif Tuzlu
Orta Tuzlu
Tuzlu
Yüksek Tuzlu
Çok Yüksek Tuzlu
Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Düşük
Düşük
Orta
İyi
Yüksek
Çok Yüksek

%
0.0
4.2
16.9
21.1
57.7
0.0
95.8
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
49.3
22.6
21.1
2.8
4.2
0.0
0.0
0.0
4.2
95.8
4.2
25.4
49.3
21.1
2.8
8.5
12.7
9.9
18.3
47.9

Toprakların alınabilir fosfor içeriği bakımından yapılan sınıflandırmaya (Olsen et
al., 1954) göre, topraklarda %29.6 düşük veya çok düşük, %49.3 orta, %21.1 oranında
yüksek fosfor bulunduğu belirlenmiştir. Alınabilir K bakımından incelenen topraklar Pizer
(1967)’e göre sınıflandırılmıştır. Buna göre toprakların %11.3’ü düşük veya çok düşük,
%22.6’sı orta veya iyi, %66.2’sinin ise yüksek ve çok yüksek düzeyde potasyum içeriğine
sahip olduğu belirlenmiştir.
Toprakların fosfor ve potasyum içerikleri açısından incelenen alanların farklı
özelliklerde topraklardan oluştuğu, fosfor içerikleri topraklarda genellikle değişen
düzeylerde bulunurken, potasyumun büyük oranda yüksek içeriğe sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Van yöresinde doğal olarak yetişen farklı orkide türlerine ait toprakların
bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada fosfor
değerleri 6.65-18.02 mg kg-1, potasyumlar ise 360.42 ile 954.65 mg kg-1 arasında
değişmiştir (Çığ ve Yılmaz, 2015). Araştırmacılar fosforun topraklarda orta düzey ile çok
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fazla düzey arasında değişim gösterdiğini, potasyumun ise yüksek düzeylerde bulunduğunu
belirtmişlerdir. Uysal ve ark. (2014), rizomlu irislerde yaptıkları çalışmada toprakları
fosfor ve potasyum içerikleri açısından inceleyerek buldukları sonuçları paylaşmışlardır.
Buna göre inceledikleri topraklarda alınabilir fosfor %16 oranında düşük, %62 orta ve %22
oranında yüksek bulunmuştur. Alınabilir potasyum ise %55.3 oranında yüksek çıkarken,
%26 orta ve %18.7 düşük düzeyde bulunduğu bildirilmiştir.
4. SONUÇ
Sonuç olarak, bu çalışmada Türkiye’de doğal olarak yetişen farklı dağ lalesi
türlerinin doğal yetişme ortamlarından alınan toprak örneklerinin incelenmesi ile bitkinin
toprak istekleri hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu konuda daha önce benzer bir
çalışma yapılmadığından dolayı elde edilen sonuçlar, kültürü yapılacak türler için toprak
seçiminde bize yol gösterici olabilecektir.
Yapılan çalışma sonucunda; alınan toprak örneklerinin tamamının düşük
seviyelerde tuz içerdiği ve yüksek organik madde içeriğine sahip oldukları belirlenmiştir.
Kireci genel olarak düşük seviyelerde içeren toprak örneklerine rastlanmasına karşın çok
yüksek düzeylerde kireç bulunan topraklarda da bitkinin yetişebildiği görülmüştür.
Genel olarak toprak reaksiyonu nötr ve hafif asit veya hafif alkalin karakterlerde
bulunmuştur. Toprakların alınabilir fosfor içerikleri 1.03 – 54.53 mg kg-1, alınabilir
potasyum içerikleri ise 78 - 1000 mg kg-1 değerleri arasında değişiklik göstermiştir.
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Özet
Bu araştırma Bilecik ili tarım topraklarının verimlilik durumlarını belirlemek ve koordinatları
tanımlanarak alınmış toprak örnekleri ile toprak örneği bankası oluşturmak amacıyla
yürütülmüştür. Bu amaçla 211 noktadan, 2.5 km x 2.5 km grid sistemine göre, 0 – 20 cm
derinlikten, GPS cihazı ile yer koordinatları ölçülerek toprak örnekleri alınmıştır. Alınan
örneklerde bünye, pH, EC, kireç, organik madde, ekstrakte edilebilir fosfor, potasyum, demir,
bakır, çinko ve mangan analizleri yapılarak toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri
belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre genel olarak orta alkali reaksiyonlu, tuzsuz ve kumlu tın,
killi tın, siltli kil ve kil bünyeye sahip toprakların kireç içeriği % 0.37-65 arasında değişmektedir.
Organik madde miktarı alınan toprakların %18 inde çok az, % 55 inde ise azdır. Ekstrakte edilebilir
element analiz sonuçlarına göre toprakların fosfor içerikleri 0.49-78.4 mg kg-1, potasyum 35-1067
mg kg-1, demir 0.55-78 mg kg-1, bakır 0.05-26.4 mg kg-1, çinko 0.10-10.45 mg kg-1, mangan 0.5965.9 mg kg-1 arasında belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmede toprakların büyük çoğunluğunda
organik madde miktarının az ve ekstrakte edilebilir fosfor(P) ve çinko(Zn) miktarının ise yetersiz
olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda eksikliği görülen temel bitki besin elementlerinin
toprak analizlerine dayalı olarak yeterli ve zamanında gübreleme ile takviye edilmesi
gerekmektedir. Toprakların koordinatlı olarak alınması ve arşivlenmesi verimlilik özelliklerinin
yıllar içindeki değişiminin takibini mümkün kılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilecik, Toprak, Verimlilik Özellikleri

FERTILITY CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL LANDS OF
BİLECİK PROVINCE
Abstract
This research was conducted to determine the productivity status of agricultural lands in Bilecik
province and to create the soil bank through with soil samples which were taken by GBS
coordinates. For this purpose soil samples were taken using GBS with a depth of 0-20 cm
according to 2.5 km X 2.5 km grid system. The physical and chemical properties of the soil were
determined by analyzing texture, pH, EC, lime, organic matter and plant available phosphorus,
potassium, iron, copper, zinc, manganese in soil samples. According to the analysis, soils has
found a medium alkali reaction, non saline and the lime content changes between 5% and 1%.
Texture of soils were determinated as sandy loam, clay loam, silty clay and clay. The amount of
organic matter was found to be very low in 8% of the soil and less in 55% of the soil. According to
plant available element analysis, contents of soils were determined to phosphorus 0.49-784 mg kg1
, potassium 35-1067 mg kg-1, iron 0.55-78 mg kg-1, copper 0.05-26.4 mg kg-1, zinc 0.10-10.45 mg
kg-1 and manganese 0.59-65.9 mg kg-1. It has been determined that the amount of organic matter is
low and the amount of plant available phosphorus and zinc is inadequate in the majority of the
agricultural lands of Bilecik providence. Plant nutrients which are deficient in the result of the
research, should be supplemented with adequate and timely fertilization based on soil analysis. Soil
samples which were taken by coordinated and archiving of soil will enable follow-up of changes in
productivity characteristics over the years.
Key Words: Bilecik, Soil, Fertility Properties
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1. GİRİŞ
Topraklar farklı ana materyallerden oluşan ve bu farklı ana materyallerin fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özellikleri ile farklılıklar gösteren horizon veya farklı katmanlara
sahip, gevşek yapıda, içinde geniş bir canlılar alemini barındıran, bitkilere durak ve besin
kaynağı ödevini gören doğal bir bünyedir (Saatçi, 1984). Bitki, hayvan ve insanların doğal
besin kaynakları arasında ilk sırayı toprak alır. Ülkelerin gelişmesinde ve ekonomisinde
büyük rol oynar. Verimli topraklara sahip ülkeler, bu toprakları iyi kullanabilirse gelişmiş
bir ülke olur. Doğal kaynakların hızla tükendiği ve kirliliğin arttığı günümüzde toprakların
doğru ve verimli kullanılması zorunlu hale gelmiştir.
Hızla artan dünya nüfusu ve bu nüfusun beslenme ihtiyacı beraberinde neredeyse
aynı hızla azalan tarım topraklarından daha fazla verim alma zorunluluğunu da getirmiştir.
Birim alandan daha fazla verim almak amacıyla aşırı ve yanlış gübreleme sonucu doğal
denge bozulmuştur. Artık kimyasal kullanımı bile verimi artırmadığı gibi sağlıksız ürün
üretimine neden olmaktadır. Günümüzde alınan tedbirler, yapılan çalışmalar var olan temiz
toprağı korumaya yöneliktir.
Nüfus artışı, beslenme ve yerleşim ihtiyacı bu hızla arttığı ve topraklar tarım dışı
kullanılmaya devam ettiği sürece yaşanabilir bir çevre için sürdürülebilir tarım yapılması
gerekmektedir. Bu nedenle toprakların verimlilik durumlarının belirlenerek, takibinin
yapılabilmesi önem kazanmıştır. Uydu ve bilgisayar teknolojileri kullanımı giderek
yaygınlaşmakta ve tarım, orman, jeoloji, maden, şehircilik vb. alanlarda
kullanılabilmektedir. Arazi kullanımı ve doğal kaynak envanterinin ortaya konulması,
kaynakların doğru kullanımı ve akılcı politikalar geliştirilebilmesi için gerekli ve önemlidir
(Urfalı ve Akgün, 2011).
2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Araştırma Alanının Coğrafik Durumu
Bilecik Marmara Bölgesinin güneydoğusunda Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve
Ege Bölgelerinin kesim noktaları üzerindedir. 39° ve 40° 31’ kuzey enlemleri ile 29° 43’
ve 30° 41’ doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğudan Bolu ve Eskişehir güneyden
Kütahya, batıdan Bursa, kuzeyden Sakarya illeri ile çevrilidir. Bilecik ili toprakları tepelik
alanlar, dik ve derin vadilerle yarılmış aşınım düzlükleridir. Genellikle Sakarya Irmağı
boyunca uzanan çok geniş olmayan düzlükler şeklinde ovalar il topraklarının % 7’lik bir
bölümünü kaplar. Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli ve Pazaryeri Ovaları başlıca düzlük
alanlardır. İlde yayla tanımı içerisine sokulabilecek düzlükler çok azdır. Bu tür yeryüzü
şekilleri il topraklarının yalnızca % 0,5’ini oluşturmaktadır. İl topraklarının büyük bir
bölümü (%59.9) aşınım düzlükleri durumundadır. Tepelik alanlarda tümsekleşip tipik “V”
biçimli vadilerle parçalanan bu düzlükler, il topraklarının engebeli bir görünüm almasına
neden olmuştur. Sakarya nehri Bilecik ilinin başlıca akarsuyudur. Sakarya, İnhisar ilçesi
yakınlarında Bilecik topraklarına girer; kuzey-güney yönünde akarak ili doğu ve batı
olmak üzere iki parçaya böler. Vezirhan’ın kuzeyinde Karasu Deresi, Osmaneli ilçesi
yakınlarında da Göksu Çayını alarak kuzeye yönelir (Anonim, 2014).
2.2. Araştırma Alanının İklim Özellikleri
Bilecik ilinin geçit bölgesinde bulunması, su kaynakları ve farklılık gösteren
topografyasına paralel olarak 3 farklı iklim tipi görülür. Genel olarak Merkez, Gölpazarı,
Osmaneli ve Söğüt İlçelerinde Marmara Bölgesi; Bozüyük, Pazaryeri ve Yenipazar
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ilçelerinde ise İç Anadolu Bölgesi iklimleri geçerlidir. Ayrıca Gölpazarı, Osmaneli ve
Söğüt ilçelerinin Sakarya Irmağı kıyı şeridinde mikro-klima iklim bölgeleri görülmektedir
(Anonim, 2014).
2.3. Toprak Örneklerinin Alınması ve Analiz Yöntemleri
Araştırmada alınacak toprak örneği sayısını tespit etmek için, Mülga Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sayısal ortama aktarılan 1/25000 ölçekteki toprak
haritalarından; sulu tarım, kuru tarım, bağ, bahçe, vb tarım yapılan alanlar dikkate
alınarak çalışma alanı belirlenmiştir. Türkiye haritası üzerinde 2.5 x 2.5 km’lik gridler
oluşturulmuş ve tarım alanlarına düşen noktalar seçilerek Bilecik ili için alınacak örnek
sayısı tespit edilmiştir. Örnekleme noktalarını bulmayı kolaylaştırmak amacıyla örnek
noktaları GPS cihazına yüklenmiştir. Ayrıca, örnekleme noktalarını gösteren çalışma
paftaları oluşturulmuş ve arazi çalışmalarında kullanılmıştır.
Bilecik ili tarım topraklarının verimlilik özelliklerini belirlemek ve alınan toprak
örnekleriyle toprak bankası oluşturmak amacıyla 211 noktadan, 2.5x2.5 km grid sistemine
göre, 0 – 20 cm derinlikten, GPS cihazı ile yer koordinatları ölçülerek toprak örnekleri
alınmıştır. Paslanmaz çelik kürekle alınıp, polietilen torbalara konularak etiketlenen toprak
örnekleri için, arazi bilgi formu doldurulmuştur.
Laboratuvara getirilen toprak örnekleri, plastik küvetlere serilerek, taş ve bitki
parçacıkları temizlenmiş ve havada kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan topraklar tahta
tokmaklarla dövülerek 2 mm’lik çelik elekten elenerek, analizler için gerekli miktarlar
polietilen kutulara konularak etiketlenmiş, kalan toprak örnekleri usulüne uygun olarak
arşivlenmiştir.
Toprak örneklerinin tekstür (bünye), pH, elektriksel iletkenlik (EC), kireç (CaCO3),
organik madde, ekstrakte edilebilir fosfor (P), potasyum (K), demir (Fe), bakır (Cu), çinko
(Zn), mangan (Mn) analizleri Methods of Soils Analysis (1982) ‘de bildirilen metotlara
uygun olarak yapılmıştır.
3. BULGULAR
Bilecik İli’nde analizi tamamlanan 211 adet toprak örneğinde kum içeriği %16.1 –
86.1 arasında, kil içeriği %6.3 – 62.5 arasında, silt içeriği %4.6 – 47.7 arasında, toprak
bünyesi kumlu tın, kumlu killi tın, kumlu kil, tınlı kum, tın, killi tın, kil; pH 5.11 – 8.29
arasında kuvvetli asit - orta alkali; EC 0.095 – 1.63 dSm-1 arasında tuzsuz- çok hafif tuzlu,
CaCO3 %0.37 - 65 arasında kireçsiz-kireç toprağı, organik madde %0.61 -9.68 arasında
fakir – çok zengin olarak belirlenmiştir.
3.1. Bünye Sınıfları
Bilecik ili topraklarının %36’sı kumlu-tın, %34’ü killi-tın, %27’si siltli-kil, kil
sınıfına girmektedir.
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Çizelge 1. Bilecik ili topraklarının bünye sınıflarına göre dağılımı
Sembol Bünye sınıfları
İsmi
Toprak sayısı
S, LS
Çok kaba bünyeli Kumlu
3
SL, SCL
Hafifkaba bünyeli Kumlu Tın
75
SiL, SiCL Orta-hafif bünyeli Siltli kum,
0
CL, L
Orta-ağır bünyeli Killi tın
71
Si, SC
Biraz ağır bünyeli Siltli, kumlu kil
5
SiC, C
Ağır bünyeli
Siltli kil, kil
56

Dağılımı (%)
1
36
0
34
2
27

3.2. Toprak Reaksiyon (pH) Sınıfları
Bilecik ili topraklarının %11’i nötr, %78’i orta alkali, %4’ü hafif asit sınıfına
girmektedir.
Çizelge 2. Bilecik ili topraklarının reaksiyon sınıflarına göre dağılımı
pH değeri
Sınıfı
Toprak sayısı
Dağılımı (%)
<5.1
Kuvvetli asit
1
0
5.2-6.0
Orta asit
13
6
6.1-6.5
Hafif asit
9
4
6.6-7.3
Nötr
23
11
7.4-8.4
Orta alkali
164
78
>8.4
Kuvvetli alkali
0
0
3.3. Toprak Tuzluluğu (EC) Sınıfları
Bilecik ili topraklarının %89’u tuzsuz, %11’i çok hafif tuzlu sınıfına girmektedir.
Çizelge 3. Bilecik ili topraklarının tuzluluk sınıflarına göre dağılımı
EC (dSm-1, 250C)
Tuzluluk sınıfı
Toprak sayısı Dağılımı (%)
değeri
< 0.75
Tuzsuz
187
89
0.75 - 2
Çok hafif tuzlu
23
11
2-4
Hafif tuzlu
0
0
4-8
Orta kuvvetli tuzlu
0
0
8 - 16
Kuvvetli tuzlu
0
0
> 16
Aşırı tuzlu
0
0
3.4. Kireç Sınıfları
Bilecik ili topraklarının %29’u kireçsiz-çok az kireçli, %11’i orta kireçli, %26’sı
çok kireçli sınıfına girmektedir.
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Çizelge 4. Bilecik ili topraklarının kireç sınıflarına göre dağılımı (%)
(%) Kireç değeri
Sınıfı
Toprak sayısı Dağılımı (%)
0-2
Kireçsiz, çok az kireçli
60
29
2-4
Az kireçli
17
8
4-8
Orta kireçli
23
11
8-15
Kireçli
42
20
15-30
Çok kireçli
54
26
> 30
Marn-kireç toprağı
14
7
3.5. Organik Madde Sınıfları
Bilecik ili topraklarının %19’ü organik madde içeriği yönünden fakir, %56’sı orta,
% 24’i zengin sınıfına girmektedir.
Çizelge 5. Bilecik ili topraklarının organik madde kapsamına göre dağılımı (%)
% Organik madde değeri
Sınıfı
Toprak sayısı
Dağılımı (%)
<0.5
Çok fakir
39
18
0.5-1.0
Fakir
118
56
1.0-2.0
Orta
44
21
2.0-5.0
Zengin
6
3
5.0-10.0
Çok zengin
4
2
3.6. Ekstrakte Edilebilir Fosfor, Potasyum, Demir, Bakır, Çinko, Mangan
Sınıfları
Bilecik İli’nde toplam 211 adet toprak örneği alınmış ve 211 adet toprak örneğinde
fosfor içerikleri 0.49-78.4 mg kg-1, potasyum 35-1067 mg kg-1, demir 0.55-78 mg kg-1,
bakır 0.05-26.4 mg kg-1, çinko 0.10-10.45 mg kg-1, mangan 0.59-65.9 mg kg-1arasında
belirlenmiştir.
Çizelge 6. Bilecik ili topraklarının ekstrakte edilebilir fosfor içerikleri dağılımı (mg
kg-1)
Fosfor (P, mg kg-1 )değeri
Sınıfı
Örnek sayısı Dağılımı (%)
<0-5
Çok yetersiz
84
40
6-12
Yetersiz
83
40
13-25
Orta
26
12
26-50
Yüksek
14
7
> 51
Çok yüksek
3
1
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Çizelge 7. Bilecik ili topraklarının ekstrakte edilebilir potasyum içerikleri dağılımı
(mg kg-1)
Potasyum (K, mg kg-1 ) değeri
Sınıfı
Örnek sayısı Dağılımı (%)
< 40
Çok yetersiz
4
2
41-80
Yetersiz
19
9
81-120
Orta
29
14
121-200
Yeterli
41
20
201-600
Zengin
97
46
> 600
Çok zengin
20
10
Çizelge 8. Bilecik ili topraklarının ekstrakte edilebilir demir dağılımı (mg kg-1)
Demir (Fe, mg kg-1 ) değeri
Sınıfı
Örnek sayısı Dağılımı (%)
<2.5
2.5 -4.5
>4.5

Az
Orta
Yüksek

78
48
84

37
23
40

Çizelge 9. Bilecik ili topraklarının ekstrakte edilebilir bakır dağılımı (mg kg-1)
Bakır (Cu, mg kg-1 ) değeri
Sınıfı
Örnek sayısı Dağılımı (%)
<2.0
Az
3
1
0.2-2
Orta
147
70
>2
Yüksek
60
29
Çizelge 10. Bilecik ili topraklarının DTPA ile ekstrakte edilebilir çinko dağılımı
(mg kg-1)
Çinko (Zn, mg kg-1 ) değeri
Sınıfı
Örnek sayısı Dağılımı (%)
<0.2
Çok Az
13
6
0.2-0.7
Az
104
50
0.7- 2.4
Orta
73
35
>2.4
Fazla
20
10
Çizelge 11. Bilecik ili topraklarının DTPA ile ekstrakte edilebilir mangan dağılımı
(mg kg-1)
Mangan (Mn, mg kg-1 ) değeri
Sınıfı
Örnek sayısı Dağılımı (%)
<0.2
Çok az
0
0
0.2– 0.7
Az
2
1
0.7- 5.0
Yeterli
114
54
> 5.0
Yüksek
94
45
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bilecik ili tarım topraklarının bünye ve kireç içerikleri incelendiğinde genel olarak
üç bölüme ayrıldığı görülmektedir. Toprakların hemen hemen üçte birinin hafif kaba
bünyeli, üçte birinin orta-ağır bünyeli, üçte birinin ağır bünyeli olduğu, kireç içeriği
bakımından ise yine üçte bir oranında kireçsiz, kireçli ve çok kireçli olduğu
belirlenmiştir.İlin coğrafik yapısının bu dağılımda etkili olduğu düşünülebilir. Bulgularda
verilen çizelgelerden de görüleceği gibi toprak reaksiyonu değerlendirildiğinde toprakların
%11’nin nötr olduğu ancak %78 gibi yüksek bir oranda orta alkali özellikte olduğu
belirlenmiştir. Organik madde içeriğinin ise %95’nin %2’nin altında olduğu belirlenmiş
olup, toprakların tamamı tuzsuzdur. Ekstrakte edilebilir elementler yönünden elde edilen
sonuçlar incelendiğinde fosforun %80’ninin yetersiz olduğu, potasyum, mangan ve bakır
içeriği genel olarak yeterli iken, çinko ve demirin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda
verilen literatürlerde değişik zamanlarda, farklı alanlarda yapılan çalışmalarda da benzer
sonuçlar elde edilmiştir.
Türkiye topraklarının verimlilik durumunu ortaya koyabilmek için 1982-1985
yılları arasında ülke genelinde tarım alanlarından toplam 243453 adet toprak örneği
alınmış ve bu topraklarda bünye, pH, toplam tuz, organik madde, kireç, yarayışlı potasyum
ve yarayışlı fosfor analizleri yapılmıştır. Çalışmada analiz sonuçları iller ve tarım bölgeleri
temelinde irdelenerek Türkiye topraklarının verimlilik durumu ortaya konulmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre; ülke genelinde, en fazla alanı bünye bakımından tınlı, toprak
reaksiyonu açısından hafif alkalin, kireç kapsamı açısından kireçli ve tuz kapsamı
açısından da tuzsuz toprakların kapladığı, toprakların organik madde yönünden genelde az
olduğu, potasyum kapsamlarının yüksek, fosfor kapsamlarının ise çok az olduğu tespit
edilmiştir (Eyüpoğlu, 1999).
Marmara bölgesi topraklarının büyük bir kısmını(%67.8) organik madde kapsamı
tarımsal üretimden en yüksek verimin alınmasını engelleyecek düzeyde az ve çok az olan
topraklar oluşturmaktadır. Marmara bölgesi topraklarının büyük bir kısmı(%54.4) çinko
kapsamları yönünden az ve çok az sınıfındandır (Taşova ve Akın 2013)
Sungur ve Özuygur (1986), FAO ile ortak yürüttükleri bir araştırmada, Türkiye
topraklarının mikro-element durumunu, ülkenin değişik yerlerinden alınan toplam 300
toprak örnekleri üzerinde incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, topraklarımızda en
belirli mikro-besin maddesi düzensizlikleri çinko eksikliğinden ileri geldiği, toprakların Fe
ve Mn içeriklerinin nispeten düşük olduğu, B ve Mo’nin ise genelde normal seviyede
olduğu, bakır eksikliği veya fazlalığından ileri gelen bir problemin bulunmadığı
belirlenmiştir.
Eyüpoğlu ve ark. (1996), Türkiye topraklarının bitkiye yarayışlı bazı mikro
elementler (Fe, Cu, Zn, Mn) bakımından genel durumunu belirlemek amacıyla yürüttükleri
araştırmalarında; ülke topraklarını temsilen alınan 1511 adet toprak örneğinin analizi
sonucunda, Türkiye topraklarının %49.83’ünde Zn, %26.87’sinde Fe, %0.70’inde Mn
eksikliğinin söz konusu olduğu, topraklarda bakırla ilgili olarak bir eksiklik sorununun
olmadığı belirlenmiştir.
Whitney ve ark. (1985), ABD’nin Alabama Eyaletinde yürütülen 50 yıl süreli çakılı
deneme sonucunda, farklı düzeylerdeki fosforlu gübre uygulamasına bağlı olarak
topraklarda fosfor zenginleşmesi veya azalması saptamışlardır. Araştırmacılar tarıma yeni
açılan bakir toprakların gelecek yıllardaki verimlilik durumlarının; uygulanan gübreleme
programlarına, ekilen bitki çeşitlerine, ürünle topraktan kaldırılan besin maddesi cins ve
miktarına, erozyona, sürüm tekniklerine ve uygulanan diğer tarımsal pratiklere göre büyük
farklılık gösterdiğini, izlenen doğru gübreleme yönetim programları sonucu toprakların
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verimliliğinin sürekliliği sağlanırken, kötü yönetim sonucu toprak verimliliğini azaldığını
veya lüks bir şekilde fazlalaştığını bildirmişlerdir.
Tümsavaş (2003), Bursa ili vertisol büyük toprak grubuna ait tarım topraklarının
verimlilik durumunu ortaya koymak amacıyla yapılmış olan bir çalışmada toplam 25 adet
toprak örneği alınmıştır. Araştırma sonucunda toprakların nötr ve hafif alkali reaksiyonda
oldukları, tuzluluk sorununun bulunmadığı ve toprakların %80’inde organik maddenin
noksan olduğunu bildirilmiştir.
Özgüven ve Katkat (1997), Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Çiftliği topraklarının verimlilik durumunun belirlenmesi amacıyla yaptıkları
araştırmada, çiftlik topraklarının genellikle ağır bünyeli, orta alkalin pH’da, tuzluluk
problemi olmayan, organik madde, azot ve çinko yönünden yoksul, fosfor, potasyum,
kalsiyum, magnezyum, demir, bakır ve mangan yönünden oldukça zengin olduğunu ortaya
koymuşlardır.
Sonuç olarak elde edilen bulgular Bilecik ili tarım topraklarının pH, tuz ve bünye
yönünden sınırlayıcı yada bitkisel üretimi olumsuz etkileyecek özellikte olmadığını
göstermiştir. Ancak toprakların %21’i orta seviyede organik madde içerirken %74’ü fakir
durumdadır. Organik madde toprak verimliliğini, toprakların fiziksel ve kimyasal
özelliklerini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Organik madde kumlu topraklarda su
ve besin maddelerinin tutulmasını artırırken, ağır bünyeli topraklarda ise toprak yapısını
düzelterek havalanmayı sağlar ve toprak işlemesini kolaylaştırır (Güçdemir, 2006)
Azaltılmış toprak işleme, zamanında ve yeterli azotlu gübreleme, yeşil gübreleme ya da
yanmış ahır gübresi uygulamalarıyla toprağın organik madde miktarı artırılabilir. Genel
olarak ekstrakte edilebilir elementlerden fosfor, demir ve çinko takviyesi gerekirken
potasyum, mangan ve bakırın yeterli olduğu belirlenmiştir. Eksikliği görülen ve bitki
gelişiminde önemli makro ve mikro elementlerden olan fosfor, demir ve çinkonun toprak
analizlerine dayalı olarak, doğru zaman ve doğru miktarda gübre uygulamalarıyla takviye
edilmesi gerekmektedir. Toprak analizine dayalı olarak yapılacak gübre uygulamaları
verimi önemli oranda artıracağı gibi gereksiz yada yetersiz gübrelemenin de önüne
geçilmesini sağlayacaktır.
Bilecik ili tarım alanlarına ait noktalardan yapılan toprak örneklemeleri koordinatlı
olarak alındığından ve her bir noktanın arazi gözlemlerini de içeren detaylı bilgileri var
olduğundan önemli bir veri tabanı oluşturulmuştur. Elde edilen analiz sonuçları ilin
verimlilik durumu hakkında genel bilgi vermiş olmakla birlikte analizden kalan toprakların
arşivlenmiş olması ilçe bazında yada coğrafik yapı dikkate alınarak yapılacak lokal
çalışmalara da altlık oluşturacaktır.
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Özet
Van ili Erciş ilçesi bağlarının kalite bakımından karşılaştırıldığı bu çalışmada, yedi farklı bağdan
(Merkez, Tekler köyü ve Bayramlı köyü) üzüm örnekleri alınmıştır. Üzüm örneklerinde kalite
özellikleri olarak salkım ağırlığı, tane ağırlığı, tane kabuk rengi (L*, a*, b*, C, h˚), suda çözünür
kuru madde (%SÇKM), titrasyon asitliği (%TA), pH, olgunluk indisi (Oİ), şıra randımanı ve üzüm
dokularının (kabuk, şıra ve çekirdek) mineral madde içerikleri analiz edilmiştir. Salkım ağırlığı,
tane eni, tane boyu, şıra randımanı, %SÇKM, %TA, Oİ, rengin yoğunluğunu ifade eden a* ve
b* değerleri ile rengin doygunluk derecesini ifade eden Kroma (C) değeri bakımından bağlar
arasındaki farklılık istatistik olarak önemli bulunmuştur. Bununla birlikte, Erciş bağlarından alınan
tane örneklerinin ağırlıkları, pH değeri, rengin açıklık koyuluk koordinatlarını ifade eden L* değeri
ve temel renklerin bütün oranını ifade Hue (hº) değeri bakımından ise bağlar arası farklılık istatistik
olarak önemli bulunmamıştır. Üzüm dokularının mineral madde içerikleri hem doku (kabuk, şıra ve
çekirdek) hem de alındığı bağa göre değişim göstermiştir. Sonuç olarak Erciş bağlarında yetişen
üzümlerin %SÇKM değerlerinin iklim faktörleri nedeniyle yükselememesi dışında bağların kalite
bakımından bir sorun yaşamadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üzüm, Kalite, Mineral İçerik

COMPARISON OF QUALITY OF VINES IN ERCIS DISTRICT OF
VAN PROVINCE
Abstract
This study aims to compare quality characteristics of vineyard in Ercis of Van province. For this
aim, grape samples were taken from seven different vineyards (Center, Tekler village and Bayramlı
village). Cluster weight, berry weight, berry width, berry length, berry color (L *, a *, b *, C, h °)
total soluble solid (TSS%), titratable acidity (TA%), pH, maturity index (MI%), must, and mineral
contents of grape tissues (skin, must and seed) were considered to quality characteristics in grape
samples. Differences among the vineyards were found statistically significant for cluster weight,
berry width, berry length, must, total soluble solid (TSS%), titratable acidity (TA%), maturity
index (MI%), a * and b * values which indicate density of color as well as Croma (C) value
denoting saturation degree of color. However, there was no statistically significant differences
among the vineyards for berry weight, pH, L* value expressing the lightness-darkness of the color
and Hue (ho) expressing the whole ratio of the basic colors. The mineral contents of grape tissues
varied for both tissue (skin, must and seed) and vineyard. As a result, it has been determined that
there was no problem in Erciş vineyard for quality characteristics, except for TSS% that increasing
due to climatic factors.
Key Words: Berry, Quality, Mineral Compound
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1. GİRİŞ
Van ili, Güneydoğu tarım bölgesinde yer alan illerden biri olup, üzüm
yetiştiriciliğinde beklenen verim ve kalitenin elde edilmesi bakımından sınırlı imkânlara
sahiptir. İlde üzüm yetiştiriciliği bakımından, başta uygun çeşitlerin belirlenmemesi olmak
üzere, bağların çok yaşlı olması (çoğu 100 yaşın üzerinde), bağ alanlarının sökülerek
yerleşim yeri olarak kullanılması, gerekli kültürel işlemlerin uygulanmaması gibi birçok
yetiştiricilik sorunu bulunmaktadır. Ancak ilin 3000 yıllık bağcılık kültürü dikkate
alındığında geçmişten günümüze ulaşan yerel çeşitlerin varlığı önemlidir. Bu çeşitlerden
biri olan Erciş üzüm çeşidi, özellikle ismini aldığı Erciş ilçesi ve çevresinde yetiştiricilik
alanı bulmuştur. Erciş üzümü, şaraplık-şıralık bir çeşit olmasına rağmen sofralık olarak
tüketilmesinin yanı sıra geleneksel ürünlerin yapımında şırasından yararlanılan bir çeşit
olarak da değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada Van ili Erciş ilçesi bağlarında yetişen Erciş üzüm çeşidinin kalite
bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Çalışma alanı olarak Van ili Erciş ilçesi Merkez (M1), Tekler (T1, T2, T3) ve
Bayramlı (B1, B2, B3) köylerindeki üretici bağları seçilmiştir. Araştırmanın yapıldığı
bağlar 5 dekar olup sadece Erciş üzüm çeşidi yetiştirilmektedir. Merkez ve Tekler
köylerinde yer alan bağlar 100 yaş üstü bağlar olup, Bayramlı köyünde yer alan bağlar ise
30 yaşlı bağlardır. Omcalar yaklaşık 2 x 1 m dikim sıklığına sahip olup geleneksel bir yer
bağcılığı şekli olan baran sistemi ile terbiye edilmiştir. Bağcılarla yapılan sözlü görüşmeler
sonrasında sulama, gübreleme ve toprak işleme gibi kültürel işlemlerin yeterince
yapılamadığı, bağlarda yaygın olarak görülen hastalık ve zararlılara karşı ise yoğun olarak
ilaçlama yapıldığı öğrenilmiştir.
2.2. Yöntem
Tane örnekleri yeme olumu döneminde her omcadan tesadüfen alınmıştır.
Salkımlar aynı gün laboratuvara getirilmiş, tanelenmiş, mineral madde analizi yapılacak
taneler 105 ˚C etüvde sabit bir ağırlığa gelinceye dek kurutulmuştur. Üzüm örneklerinde
kalite özellikleri olarak salkım ağırlığı, tane ağırlığı, tane kabuk rengi, suda çözünür kuru
madde (%SÇKM), titrasyon asitliği (%TA), pH, olgunluk indisi ve mineral madde içeriği
belirlenmiştir.
Salkım ağırlığı, deneme bağlarından tesadüfen seçilen 10 adet omcadan yine
tesadüfen alınan 10 adet salkımın tartılması ve ortalamasının alınması sonucunda
belirlenmiştir.
Tane ağırlığı, tesadüfen seçilen 10 adet salkımın tanelenmesi sonucunda 100’er
adet tanenin tartılarak ortalamasının alınması ile belirlenmiştir.
Tane en ve boyunun belirlenmesi için tesadüfen seçilen 10 adet salkımın
tanelenmesi sonucunda yine tesadüfen seçilen 25 adet tanenin eni ve boyu dijital kumpas
ile ölçülmüştür.
Tane kabuk renginin analizi için üç tekerrür ve her tekerrürde 10 adet üzüm tanesi
kullanılmış, her üzüm tanesinin üç farklı bölgesinden Minolta CR-400 marka renk ölçer ile
ölçüm yapılmıştır. Örneklerde renk ölçümü L*, a*, b*, H ve C değerleri olarak CIE Lab
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renk sistemine göre ölçülmüş, elde edilen değerler Carreńo ve ark. (1996) tarafından
tanımlanan renk indeksine (CIRG) dönüştürülmüştür.
Üzümlerin pH’si, üzüm salkımlarından rastgele alınan 100 adet tanenin sıkılmasıyla
elde edilen üzüm suyundan 10 ml alınarak, cam elektrotlu pH-metrede ile ölçülmüştür
(Ough ve Amerine, 1988).
Titrasyon asitliği (TA), 100 adet tanenin sıkılmasıyla elde edilen üzüm şırasından
alınan 10 ml üzüm suyuna 20 ml saf su ilave edilerek oluşturulan çözeltiye, pH=8.1 olana
kadar 0.1 N NaOH ilave edilerek harcanan NaOH (ml) miktarından şıranın tartarik asit (%)
içeriği hesaplanarak elde edilmiştir.
Örneklerin %SÇKM’si salkımlardan tesadüfen seçilen tanelerin sıkılmasıyla elde
edilen şırada refraktometre (Atago Master-M) ile belirlenmiştir.
Olgunluk indisi (Oİ), Hasat döneminde, üzüm örneklerinde belirlenmiş olan
%SÇKM değerlerinin %TA miktarına bölünmesiyle elde edilmiştir.
Üzüm dokularının (kabuk, şıra ve çekirdek) mineral madde içeriklerinin
belirlenmesi için saf su ile yıkanan tane örnekleri kurutma dolabında 105°C’de sabit
ağırlığa ulaşıncaya kadar kurutulduktan sonra öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir.
Öğütülmüş tane örneklerinde N, Kacar (1994)’e göre Kjeldahl yöntemi kullanılarak, P
kuru yakma yöntemine göre kolorimetrik olarak (Kacar, 1994) ve K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn
ile Cu ie kuru yakma yöntemiyle Kacar (1994)’a göre ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş
Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi)’de analiz edilmiştir.
2.3. İstatistik Analiz
Çalışmada ele alınan özellikler bakımından tanımlayıcı istatistikler; ortalama ve
standart hata olarak ifade edilmiştir. Bu özellikler bakımından yapılan karşılaştırmalarda
Varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizlerini takiben farklı grupları belirlemede
Duncan testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik önemlilik düzeyi %5 olarak alınmış
ve hesaplamalar için SPSS (ver:13) istatistik paket programından yararlanılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan analiz sonuçları ortalama değerler ve standart hata olarak Çizelge 1’de
verilmiştir.
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Çizelge 1. Bağ alanlarının kalite özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları
Salkım ağırlığı (g)
Tane eni (mm)
Tane boyu (mm)
Tane ağırlığı (g)
Şıra randımanı (ml)
SÇKM (%)
pH
TA (%)
Olgunluk indisi
L*
a*

B1
212.07± 30.73ab
14.38±.31 ab
14.78± .20a
2.62± .04a
860± 60a
16.20±.10 a
3.80±.20
.51± .007d
31.30±.30 a
27.72±.26

B2
222.70± 78.21a
14.69±.30 a
14.68±.23 a
2.75±.11 a
630± 30ab
15.10±.10 b
3.60±.20
.58±.005 ab
25.80±.80 c
26.29±1.37

B3
132.70± 19.61bc
13.36±.18 cd
12.89±.20 c
2.22±.05 b
620± 20ab
16.30±.30 a
3.60±.20
.57±.007 ab
28.20±.20 b
28.88±.42

T1
201.05± 29.47abc
12.46±.20 e
12.49±.22 c
1.78±.06 c
700± 100ab
13.10±.10 c
3.40±.20
.59±.002a
22.11±.11d
26.37±.86

T2
118.08±8.60 c
11.99±.25 e
11.69±.21 d
2.14±.02 b
600± 100b
12.90±.10 c
3.40±.20
.57±.010 ab
22.61±.61 d
27.85±1.01

T3
168.47± 16.80abc
13.86±.22 cd
13.67± .22b
2.19±.08 b
720± 20ab
13.00±.20 c
3.55±.15
.56±.002 bc
23.16±.16 d
27.46±0.98

M1
186.0±15.01abc
12.71±.28 e
12.89±.27 c
2.18± 0.9b
600± 100b
14.80±.40 b
3.45±.15
.54±.010 cd
27.40±.40 b
27.54±0.55

1.32±.20 c

1.91±.23 bc

1.47±.15 c

2.46± .19b

3.51± .32a

2.54±.30 b

3.33±.25 a

.48±.11 a
3.81±.25 a
181.54±34.12

-0.10±.22ab
3.40±.15 ab
254.55±24.05

0.19±.44 ab
3.60±.19 ab
201.02±25.80

b* -1.07±.48 bc
-.12±.51 ab
-1.71±.15 c
-.98±.12 bc
C 2.33±.23 b
2.60±.23 b
2.68±.14 b
2.88±.29 b
hº 268.35±23.48
262.05±23.83
289.12±20.67
298.28±22.02
a,b,c,d: Aynı satırda farklı küçük harfi alan bağ alanları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
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Çizelge 1’den de izleneceği üzere araştırma bağlarından alınan salkımların ağırlığı
(g) en yüksek B1 bağından (212.07 g) alınırken, en düşük salkım ağırlığı (132.70 g) B3
bağından alınmıştır. Salkım ağırlığı bakımından bağlar arasında gözlenen bu farklılık
istatistik olarak da önemli bulunmuştur.
Tane eni (mm) bakımından bağların durumları karşılaştırıldığında yine farklılıkların
istatistik olarak önemli olduğu ve değerlerin 11.99 mm (T2)-14.69 mm (B2) arasında
değişim gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 1).
Tane örneklerinin boylarına ilişkin en yüksek ortalama 14.78 mm ile B1 bağından
alınan örneklerde, en düşük ortalama ise 11.69 mm ile T2 bağından alınan örneklerde elde
edilmiştir (Çizelge 1). Tane boyu bakımından bağlar arasında ortaya çıkan farklılıklar
istatistik olarak anlamlı bulunmuştur.
Tane örneklerinin ağırlıkları arasındaki farklılık istatistik olarak önemli
bulunmamış tane ağırlıkları 1.78 g (T1) ile 2.75 g (B2) arasında ölçülmüştür (Çizelge 1).
Bağlardan alınan 1 kg üzüm örneğinin sıkılmasıyla elde edilen şıra randımanı (ml)
yine bağlara göre farklılık göstermiş ve gözlenen bu farklılık istatistik açıdan da anlamlı
bulunmuştur. En yüksek şıra randımanı 860 ml ile B1 bağından alınan örneklerde elde
edilirken, en düşük şıra randımanı 600 ml ile T2 ve M1 bağlarından alınan örneklerden
elde edilmiştir (Çizelge 1).
Üzümlerin pH değeri alındıkları bağlara göre 3.40-3.80 arasında değişim göstermiş,
gözlenen bu değişim istatistik olarak anlam ifade etmemiştir (Çizelge 1).
Erciş bağlarından alınan tane örneklerinin TA içerikleri %0.51 (B1)-0.59 (T1)
aralığında belirlenmiş ve bu özellik bakımından bağlar arasındaki farklılık istatistik olarak
önemli bulunmuştur (Çizelge 1).
Üzümlerin %SÇKM değerleri de bağdan bağa değişkenlik göstermiş ve bu
değişkenlik istatistik olarak da önemli bulunmuştur. En yüksek SÇKM değeri %16.20 ile
B1 bağında gözlenirken, en düşük SÇKM değeri %12.90 ile T2 bağında elde edilmiştir
(Çizelge 1).
Üzümlerin olgunluk indisi alındığı bağa göre değişkenlik göstermiş ve gözlenen bu
değişkenlik istatistik olarak da önemli bulunmuştur. En yüksek olgunluk indisi 31.30 ile
B1 bağından alınan üzümlerde ölçülürken, en düşük olgunluk indisi 22.11 ile T1 bağından
alınan üzümlerde ölçülmüştür (Çizelge 1).
Uyak ve Doğan (2011), Van Merkez bağlarından alınan salkımların ortalama
ağırlıklarını ümitvar ve ümitvar olmayan klonlar bakımından sırasıyla 1999 yılı için 285.3231.6 g; 2000 yılı için 296.0-250.2 g; 2001 yılı için 278.5-240.0 g olarak belirlerken,
Bayramlı köyünden alınan salkımların ortalama ağırlıklarını ümitvar ve ümitvar olmayan
klonlar bakımından sırasıyla 1999 yılı için 269.6-226.2 g; 2000 yılı için 290.0-238.6 g;
2001 yılı için ise 274.2-220.6 g olarak belirlemişlerdir. Çalışmada Merkez bağlardan alınan
örneklerin ortalama tane eni, 1999 yılı için 15.3-14.1 mm; 2000 yılı için 15.8-14.3 mm;
2001 yılı için 15.5-13.8 mm olarak kaydedilirken, Bayramlı köyünden alınan örneklerin
ortalama tane eni, 1999 yılı için 15.0-13.7 mm; 2000 yılı için 15.6-14.0 mm; 2001 yılı için
ise 15.3-13.5 mm olarak kaydedilmiştir. Merkez bağlardan alınan örneklerin ortalama tane
boyu, 1999 yılı için 15.7-14.6 mm; 2000 yılı için 16.2-14.9 mm; 2001 yılı için 16.0-14.4
mm olarak ölçülürken, Bayramlı köyünden alınan örneklerin ortalama tane boyu, 1999 yılı
için 15.5-14.2 mm; 2000 yılı için 15.9-14.4 mm; 2001 yılı için ise 15.6-13.9 mm olarak
ölçülmüştür. Merkez bağlardan alınan örneklerin ortalama tane ağırlığı 1999 yılı için 2.232.01 g; 2000 yılı için 2.35-2.06 g; 2001 yılı için 2.29-2.10 g olarak rapor edilirken,
Bayramlı köyünden alınan tanelerin ortalama ağırlığı 1999 yılı için 2.17-1.96 g; 2000 yılı
için 2.25-2.08 g; 2001 yılı için ise 2.27-2.04 g olarak rapor edilmiştir.
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Keskin (2014), Erciş üzüm çeşidinin kalite ve fitokimyasal özellikleri üzerine
yapmış olduğu bir araştırma projesinin sonuç raporunda Erciş üzüm çeşidinin salkım
ağırlığının 296.30-241.20 g; tane eninin 13.72-15.09 mm; tane boyunun 11.86-14.28 mm;
tane ağırlığının 2.75-3.72 g aralığında değişim gösterdiğini bildirmiştir. Yine aynı
çalışmada, Erciş üzümünün SÇKM değerleri %16.50-%17.0 arasında değişim gösterirken,
pH 3.90-3.80, titrasyon asitliği %0.51-%0.54, olgunluk indisi ise 32.35-31.41 arasında
değişmiştir.
Rengin açıklık koyuluk koordinatlarını ifade eden L* değeri Erciş bağlarından
alınan üzüm örneklerinde 26.29 (B2) ile 28.88 (B3) olarak ölçülmüş ve bu ölçüm değerleri
istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. Rengin yoğunluğunu ifade eden a* ve b* değerleri
arasındaki farklılık istatistik olarak önemli bulunmuş ve bu değerler sırasıyla en yüksek
3.51 (siyah) değeri ile T2 ve -1.71 (mavi) değeri ile B3 bağlarından alınan örneklerde
belirlenirken, en düşük 1.32 (siyah) değeri ile B1 ve -0.10 (mavi) değeri ile T3 bağlarından
alınan örneklerde elde edilmiştir. Elde edilen değerlerin CIE Lab renk sistemine göre siyah
renk sınırları içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Rengin doygunluk derecesini ifade eden
Kroma (C) değeri bakımından bağlar arasındaki farklılık istatistik olarak anlam ifade etmiş
ve değerler 2.33 (B1) ile 3.60 (M1) arasında değişim göstermiştir. Temel renklerin bütün
oranını ifade Hue (hº) değeri ise 181.54 (T2) ile 298.28 (T1) olarak kaydedilmiş ve bu
özellik bakımından bağlar arasındaki farklılıklar istatistik olarak anlamlı çıkmamıştır.
Keskin (2014), Erciş üzüm çeşidinin kalite ve fitokimyasal özellikleri üzerine
yapmış olduğu bir araştırma projesinin sonuç raporunda, Erciş üzüm çeşidinin L* değerini
24.85-24.35, a* ve b* değerlerini 3.60-4.20 (siyah) ve -0.40 ve -0.39 (mavi), Kroma (C)
değerini 3.60-4.30, Hue değerini ise 355.40 ile 355.50 olarak tespit etmiş ve Erciş üzüm
çeşidinin siyah renk sınırları içerisinde yer aldığını bildirmiştir.
Üzümlerde bulunan mineraller asma tarafından topraktan alınmakta ve meyveye
taşınmaktadır. Miktarları belirli sınırlar içerisinde olmakla beraber üzüm çeşidi, olgunluk
derecesi, toprağın cinsi, gübreleme ve iklim koşullarına göre bu içeriğin değiştiği
bilinmektedir (Yavaş ve Fidan, 1986). Üzümlerde bulunan başlıca mineraller potasyum,
kalsiyum, fosfor, sodyum, demir ve magnezyumdur. Mineral maddeler, üzümlerde,
kabukların % 2-3’ünü ve meyve etinin %1-2’sini oluşturmaktadır (Canbaş, 2003).
Erciş bağlarından alınan üzüm dokularının mineral madde içeriklerine ait
tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir.
Üzüm çekirdeklerinin N içeriği %1.66 (B1) - %1.86 (B3); üzüm kabuklarının N
içeriği %0.60 (T3) - %0.68 ve şıranın N içeriği (B3) 190 mg l-1 (T3) - 205 mg l-1 (B2)
arasında değişim göstermiş, bu değişim çekirdeklerin N içeriği bakımından istatistik
olarak anlamlı olurken, kabuk ve şıranın N içeriği bakımından önemsiz bulunmuştur
Üzüm çekirdeklerinin P içeriği %0.13 (B3 ile T1) ile %0.18 (B1); üzüm
kabuklarının P içeriği 20.80 mg 100g-1 (T2) ile 30.60 mg 100g-1 (T1) ve şıranın P içeriği
50.50 mg l-1 (T2) ile 90.30 mg l-1 (B3) aralıklarında belirlenmiş, çekirdekler arası
farklılıklar istatistik olarak önemli bulunmazken, kabuk ve şıranın P içeriği bakımından
bağlar arasındaki farklılık istatistik olarak önemli bulunmuştur.
Erciş bağlarından alınan üzüm çekirdek örneklerinin K içeriği %0.49 (B2) - %0.58
(T2); üzüm kabuk örneklerinin K içeriği 342 mg 100g-1 (B2) - 420 mg 100g-1 (M1) ve şıra
örneklerinin K içeriği 940 mg l-1 (B2) - 1364 mg l-1 (T1) aralığında değişim göstermiş,
çekirdek ve kabuğun K içeriği bakımından bağlar arasındaki farklılık istatistik olarak
anlamlı bulunmazken, şıranın K içeriği bakımından bağlar arasındaki farklılık istatistik
olarak anlamlı bulunmuştur (Çizelge 2).
Yine Çizelge 2’de verildiği üzere çekirdeklerin Ca içeriği %0.51 (T10) ile.%74
(M1) aralığında değişim gösterirken, kabukların Ca içeriği 20 mg 100g-1 (T2) ile 24.86 mg
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100g-1 (T1) aralığında değişim göstermiş, şıradaki Ca içeriği ise 61.00 mg l-1 (T1) ile
105.30 mg l-1 (M1) aralığında belirlenmiştir.
Çekirdeklerin Ca içeriği bakımından bağlar arası farklılıklar istatistik olarak önemli
bulunmazken, kabuk ve şıranın Ca içeriği bakımından bağlar arasındaki farklılık istatistik
olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
Erciş’te incelenen bağlarda alınan çekirdek, kabuk ve şıra örneklerinin Mg içeriği
sırasıyla %0.015 (M1) - %0.097 (T3); 9.50 mg 100g-1 (B3) - 12.10 mg 100g-1 (T2) ve
48.34 mg l-1 (B3) - 92.40 mg l-1 (M1) aralıklarında değişim göstermiş ve bu değişim her üç
özellik bakımından da istatistik olarak önemli bulunmuştur.
Çizelge 2. Üzüm dokularının mineral madde içeriklerine ait tanımlayıcı istatistikler
ve karşılaştırma sonuçları
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Mg (mg l-1) Şıra

Mg (mg 100g-1)
Kabuk

Mg (%) Çekirdek

Doku

Fe (mg kg-1)
Çekirdek

Miktar
.55±.05
.49±.09
.52±.04
.56±.06
.58±.08
.54±.04
.56±.06
416±16
342±42
405±5
395±5
346±6
384±4
420±2.50
1186±ab86
940±40c
1234±34ab
1364±64a
1115±15bc
980±80c
1040±40bc
.69±.09
.62±.02
.54±.04
.51±.01
.59±.09
.61±.01
.74±.04
22.86± .86ab
20.48±.48 b
20.25± 1.25b
24.86±.86a
20.00± 1b
23.80± .80a
22.61± .61ab
85.30± .30d
77.60±.60 e
90.40± .40c
61.00± 1g
75.30±.30f
101.40±.40 b
105.30±.30 a

Fe (mg 100g-1)
Kabuk

Bağ
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1

Fe (mg l-1) Şıra

K (mg l-1) Şıra

K (mg 100g-1)
Kabuk

K (%) Çekirdek

Doku

Ca (%) Çekirdek

Miktar
1.66± .030d
1.72±.020 bcd
1.80±.020 ab
1.75±.050 bcd
1.69±.010 cd
1.77±.020 abc
1.86±.040 a
.62±.020
.67±.020
.68±.030
.66±.020
.63±.020
.60±.010
.61±.030
196±6.00
205±5.00
191±1.00
201±1.00
198±3.00
190±10.00
195±5.00
.18±.030
.15±.030
.13±.020
.13±.020
.17±.020
.15±.020
.14±.020
28.30±bc
25.40±.30 d
29.40±1.00ab
30.60±.60a
20.80±.80 e
27.20± .20bcd
26.60±.60 cd
101.60± .60a
86.30±.30 c
90.30±.30 b
77.42±.42e
50.50±.50 g
62.23±.23f
88.10±.10c

Ca (mg 100g-1)
Kabuk

Bağ
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1

Ca (mg l-1) Şıra

P (mg l-1) Şıra

P (mg 100g-1)
Kabuk

P (%) Çekirdek

N (mg l-1) Şıra

N (%) Kabuk

N (%) Çekirdek

Doku

Bağ
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1
B1
B2
B3
T1
T2
T3
M1

Miktar
.086±.006a
.075±.005 a
.092±.002 a
.088± .008a
.079±.009 a
.097±.007 a
.015±.005 b
10.40±.40 bcd
11.70±.70ab
9.50±.50 d
10.60± .60abcd
12.10±.10 a
10.10±.10 cd
11.30±.30 abc
54.66±.66 e
66.29±.29 d
48.34±.34 g
74.21±.21 b
52.85±.85 f
68.15±.15 c
92.40±.40 a
77.40± .40b
50.60± .60d
54.60±.60 c
44.40± .40e
50.35± .35d
55.33±.33 c
79.56±.56a
.55± .05bc
.72± .02a
.65±.05abc
.50±.05 c
.60±.05 abc
.52±.02 c
.70±.05 ab
1.64±.04b
1.69±.09 b
1.12±.02cd
1.57± .07b
.985± .09d
1.22±.02 c
2.05±.05 a
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Çizelge 2. devam
Bağ Miktar
Doku Bağ
Miktar
Doku Bağ Miktar
66.50±.50de
376.67±.67 b
9.70±.700
B1
B1
B1
50.50±.50 f
358.50±.50d
10.83±.830
B2
B2
B2
85.05±.05 c
413.50±.50 a
9.25±1.25
B3
B3
B3
68.40±.40 d
308.50±.50 g
11.00±1.10
T1
T1
T1
93.05± .05a
327.31± .31e
11.07±.075
T2
T2
T2
65.90±.90 e
317.61± .615f
11.04±.045
T3
T3
T3
90±1.00b
367.83±.165 c
9.81±.815
M1
M1
M1
.225±.02
.140±.040
.250± .05
B1
B1
B1
.170±.07
.120±.020
.200±.10
B2
B2
B2
.190±.09
.115±.015
.230±.080
B3
B3
B3
.200±.05
.130±.030
.210±.06
T1
T1
T1
.220±.02
.110±.010
.230±.07
T2
T2
T2
.180±.08
.120±.020
.200±.10
T3
T3
T3
.205±.05
.110±.010
.260±.06
M1
M1
M1
1.86± .06a
.920±.040a
5.26±.06c
B1
B1
B1
1.52±.02 b
.630±.030bcd
6.44± .04bc
B2
B2
B2
1.29±.09 bcd
.450±.050 d
6.99± .09abc
B3
B3
B3
.900±.10 e
.760± .160abc
5.10±.05c
T1
T1
T1
1.18± .08cd
.800±.001 ab
7.55±.05ab
T2
T2
T2
1.36± .06bc
.520±.040 cd
5.86± 1.56bc
T3
T3
T3
1.10±.05 de
.740±.040 abc
8.66± .06a
M1
M1
M1
a,b,c,d: Aynı satırda farklı küçük harfi alan bağ alanları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).

Cu (mg kg-1)
Çekirdek

Cu (mg 100g-1)
Kabuk
Cu (mg l-1) Şıra

Zn (mg kg-1)
Çekirdek

Zn (mg 100g-1)
Kabuk
Zn (mg l-1) Şıra

-1

Mn (mg l ) Şıra

Mn (mg kg-1)
Çekirdek

Mn (mg 100g-1)
Kabuk

Doku

Çekirdek örneklerinin Fe içeriği 44.40 mg kg-1 (T1) ile 79.56 mg kg-1 (M1); kabuk
örneklerinin Fe içeriği 0.50 mg 100g-1 (T1) ile 0.72 mg 100g-1 (B2) ve şıra örneklerinin Fe
içeriği 0.985 mg l-1 (T2) ile 2.05 mg l-1 (M1) arasında belirlenmiştir. Bu çalışmada
incelenen bağlarda çekirdek, kabuk ve şıra örneklerinin, Fe içeriği bakımından, bağlar
arasındaki farklılık istatistik olarak anlamlı bulunmuştur (Çizelge 2).
Mn içeriği bakımından çekirdek, kabuk ve şıra örneklerinden sırasıyla 50.50 mg kg1
(B2) - 93.05 mg kg-1 (T2); 0.225 mg 100g-1 (B1) - 0.170 mg 100g-1 (B2) ve 0.900 mg l-1
(T1) - 1.86 mg l-1 (B1) aralığında değerler kaydedilmiştir. Kabukların Mn içeriği
bakımından bağlar arasındaki farklılıklar istatistik olarak önemli bulunmazken, çekirdek ve
şıranın Mn içeriği bakımından bağlar arasında gözlenen farklılıklar istatistik olarak önemli
bulunmuştur.
Zn içeriği, çekirdek örneklerinde 308.50 mg kg-1 (T1) ile 376.67 mg kg-1 (B1)
aralığında; kabuk örneklerinde 0.110 mg 100g-1 (T2 ve M1) ile 0.140 mg 100g-1 (B1)
aralığında; şıra örneklerinde ise 0.450 mg l-1 (B3) ile 0.920 mg l-1 (B1) aralığında
belirlenmiştir (Çizelge 2). Çekirdek ve şıranın Zn içeriği bakımından bağlar arasında
bulunan farklılıklar istatistik olarak önemli bulunurken, kabukların Mn içeriği bakımından
bağlar arasında gözlenen farklılıklar istatistik olarak önemli bulunmamıştır.
Erciş bağlarından alınan üzüm çekirdeklerinin Cu içeriği 9.25 mg kg-1 (B3) ile
11.07 mg kg-1 (T2) arasında değişim gösterirken, üzüm kabuklarının Cu içeriği 0.200 mg
100g-1 (B2 ve T3) ile 0.250 mg 100g-1 (B1) arasında değişim göstermiş, üzüm şıralarının
Cu içeriği ise 5.10 mg l-1 (T1) ile 8.66 mg l-1 (M1) aralığında ölçülmüştür. Çekirdek ve
kabuğun Cu içeriği bakımından bağlar arasındaki farklılık istatistik olarak anlamlı
bulunmazken, şıranın Cu içeriği bakımından bağlar arasındaki farklılık istatistik olarak
anlamlı bulunmuştur (Çizelge 2).
Özkaya (1991), üzümlerdeki çinko ve bakır ve içeriklerinin toprak yapısı, iklim
koşulları, gübre çeşidi, hastalık ve zararlılar için kullanılan materyallerden etkilenebildiğini
bildirmiştir.
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Şamil ve ark. (2005), Şarkikaraağaç yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin AAS
ile Cu ve Zn içeriklerini araştırmışlardır. En yüksek bakır içeriği 0.33 mg kg-1 ile
Devegözü çeşidinde, en düşük bakır içeriği ise 0.21 mg kg-1 ile Kadın parmağı üzümünde
belirlenmiştir. En yüksek çinko içeriği Tilki kuyruğu üzüm çeşidinde (4.31 mg kg -1)
ölçülürken, en az çinko Kızılüzümde (2.41 mg kg-1) ölçülmüştür.
Özmen ve Aksu (2010), Elazığ ilinin on farklı bölgesinden temin ettikleri siyah
üzümlerin şırası, posası, çekirdeği ve sapında Fe ve Zn içeriklerini AAS (Atomik
Absorbsiyon Spektrometresi) ile tayin etmişlerdir. Fe için en yüksek ve en düşük
miktarlar; 116.85±5.69 mg kg-1 (üzüm sapı, Sarıyakup), 0.93±0.11 mg l-1 (üzüm suyu,
İçme), Zn için en yüksek ve en düşük miktarlar; 16.17±0.77 mg kg-1 (üzüm sapı, Verena),
0.39±0.09 mg l-1 (üzüm suyu, Verena) olarak belirlenmiştir. Tüm bölgelerin üzüm
sapındaki demir ile üzüm çekirdeğindeki çinko miktarları, üzüm posası ve üzüm suyuna
göre daha yüksek bulunmuştur. Verena bölgesine ait siyah üzümlerin Zn ve Fe
içeriklerinin diğer bölgelere göre oldukça yüksek olduğu dikkat çekmiştir.
Akın ve Çitil (2011), ICP-MS ile Dökülgen çeşidinin çekirdeklerinde P içeriğini
%0.143, K içeriğini %0.413, Ca içeriğini %0.487, Mg içeriğini %0.083, Fe 49.23 mg kg1
, Zn içeriğini 363.67 mg kg-1, Mn içeriğini 22.68 mg kg-1 ve Cu içeriğini 11.68 mg kg-1
olarak belirlemişlerdir. Ak üzüm çeşidinin çekirdeklerinde P içeriğini %0.197, K içeriğini
%0.447, Ca içeriğini %0.820, Mg içeriğini %0.077, Fe 51.14 mg kg-1, Zn içeriğini 345.67
mg kg-1, Mn içeriğini 90.26 mg kg-1 ve Cu içeriğini 9.39 mg kg-1 olarak elde etmişlerdir.
Hesap Ali çeşidinin çekirdeklerinde P içeriğini %0.203, K içeriğini %0.470, Ca içeriğini
%0.750, Mg içeriğini %0.123, Fe 45.81mg kg-1, Zn içeriğini 394.00 mg kg-1, Mn içeriğini
97.00 mg kg-1 ve Cu içeriğini 16.67 mg kg-1 olarak ölçmüşlerdir. Ekşi kara çeşidinin
çekirdeklerinde P içeriğini %0.187, K içeriğini %0.527, Ca içeriğini %0.540, Mg içeriğini
%0.093, Fe 42.66 mg kg-1, Zn içeriğini 419.00 mg kg-1, Mn içeriğini 44.77 mg kg-1 ve Cu
içeriğini 8.00 mg kg-1 olarak bildirmişlerdir. Kızıl üzüm çeşidinin çekirdeklerinde P
içeriğini %0.197, K içeriğini %0.460, Ca içeriğini %0.547, Mg içeriğini %0.087, Fe
51.07 mg kg-1, Zn içeriğini 394.00 mg kg-1, Mn içeriğini 30.45 mg kg-1 ve Cu içeriğini
13.76 mg kg-1 olarak analiz etmişlerdir.
Cantürk ve ark (2015), Gülüzümü’nün çekirdeklerinde K içeriğini 205.23 mg 100g1
, P içeriğini 199.90 mg 100g-1, Ca içeriğini 194.53 mg 100g-1, Mg içeriğini 51.29 mg
100g-1, Fe içeriğini 0.87 mg 100g-1, Mn içeriğini 0.49 mg 100g-1, Zn içeriğini 0.44 mg
100g-1 ve Cu içeriğini 0.28 mg 100g-1 olarak belirlemişlerdir. Yine aynı üzüm çeşidinin
tane etinde K içeriğini 112.78 mg 100g-1, P içeriğini 15.23 mg 100g-1, Ca içeriğini 22.09
mg 100g-1, Mg içeriğini 6.38 mg 100g-1, Fe içeriğini 0.17 mg 100g-1, Mn içeriğini 0.04 mg
100g-1, Zn içeriğini 0.03 mg 100g-1 ve Cu içeriğini 0.04 mg 100g-1 olarak analiz
etmişlerdir. Gülüzümü’nün tane kabuğunda ise 6.11 mg 100g-1 K, 3.95 mg 100g-1 Ca, 2.19
mg 100g-1 Mg ve 0.001 mg 100g-1 Cu belirlenmiştir.
4. SONUÇ
Üzümlerde tüketici taleplerini belirleyen öncelikli kalite özellikleri fiziksel
özellikler ile tat öğeleridir. Ancak, son yıllarda üzümün besin ve sağlık değerinin daha da
iyi anlaşılmasıyla kalite kavramı içinde mineral bileşim de giderek önem kazanmaya
başlamıştır.
Ülkemiz bağcılığında çok sınırlı yetiştiricilik alanına sahip olan Erciş üzüm çeşidi,
orijinal ekolojisi olan Van-Erciş yöresinde ülkemiz gen kaynakları adına önemli bir yerel
çeşittir. Van ili Erciş ilçesindeki bağların ürün kalitesi bakımından karşılaştırılmasının
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yapıldığı bu çalışmada yedi farklı bağdan Erciş üzüm çeşidine ait örnekler alınmış ve kalite
analizleri yapılmıştır.
Ülkemizin topografik olarak en yüksek yörelerinden biri olan Van ilinde özellikle
sıcaklığın sınırlayıcı etkisi nedeniyle bağcılık sınırlı alanlarda yapılabilmekte ve üzümlerin
%SÇKM değerleri olması beklenen %18 kuru madde oranına çıkamamaktadır. Fakat
üzümün düşük %SÇKM nedeniyle ağızda bıraktığı ekşi tat, yöre halkı tarafından oldukça
beğenilmektedir.
İncelenen meyve özellikleri dikkate alındığında Erciş bağlarında yetişen üzümlerin
%SÇKM değerlerinin, başta yıllık ortalama sıcaklık değerleri ile Etkili Sıcaklık Toplamı
(EST) değerlerinin düşük olması ve vejetasyon süresinin kısa olması gibi, iklim faktörleri
nedeniyle yükselememesi dışında bağların üzüm kaliteleri bakımından bir sorun
yaşamadığı belirlenmiştir.
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Özet
Verimli gübre uygulaması için toprak örneklerindeki bakır (Cu), çinko (Zn), mangan (Mn), demir
(Fe) ve bor (B) mikro elementlerinin analizi için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Toprakta alınabilir
mikro elementler, Dietilen triamin penta asetik asit (DTPA)ile ekstrakte edilmiş ve daha sonra
diferansiyel puls (DP), diferansiyel puls sıyırma voltametrisi (DPSV) ve kare dalga sıyırma
voltametrisi (SWSV) yöntemleriyle, ucuz, tek kullanımlık kalem ucu ve camsı karbon elektrotlar
ile Cu(II), Zn (II), Mn(II), Fe(II) ve B miktarları belirlenmiştir. Bu iyonlar için biriktirme
potansiyeli, biriktirme süresi, destek elektrolit pH ve konsantrasyonu parametreleri optimize
edilmiştir. Optimize edilen şartlar altında tayin sınırı, gözlenebilme sınırı ve bağıl standart sapması
(%RSD) belirlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmaların karşılaştırma testleri alevli atomik
absorpsiyon spektrometresi ve UV-Vis spektrofotometre ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlar birbiri ile
uyumlu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Voltametri, Mikro Element, Gübreleme Yazılımı

DEVELOPMENT OF A FERTILIZER RECOMMENDATION
SYSTEM BASED ON VOLTAMMETRIC ANALYSIS OF MICRO
ELEMENTS IN SOIL
Abstract
Determination of Copper (Cu), Zinc (Zn), Manganese (Mn), Iron (Fe) and Boron (B)
micronutrients in soil samples have been studied for an efficient fertilizer application. Plantavailable micronutrients of soils were extracted with DTPA extraction procedure, then differential
pulse (DP), differential pulse stripping voltammetry (DPSV) and square wave stripping
voltammetry (SWSV) methods were performed with inexpensive, disposable pencil graphite
electrode and glassy carbon electrode for determination of Cu(II), Zn(II) Mn(II), Fe(II) and B.
Parameters such as deposition potential, deposition time, pH and concentration of the supporting
electrolyte were optimized for these ions. Under optimized conditions, the limits of detection, limit
of quantification and relative standard deviation (%RSD) were found for micro elements. The
experimental study was conducted using a flame atomic absorption Spectroscopy. The described
stripping voltammetry methods were successfully applied for the determination of Cu(II), Zn(II)
Mn(II), Fe(II) and B in soil samples.
Key Words: Voltammetry, Micro Elements, Fertilization Software
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1. GİRİŞ
Mikro elementler aynı zamanda iz elementler olarak bilinmektedirler. Bitkiler
tarafından çok az miktarda ihtiyaç duyulmalarına rağmen eksiklikleri bitki gelişiminde
önemli problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle toprakta var olan miktarlarının
belirlenip, bitki için eksiklik durumu söz konusu ise gübreleme ile desteklenmelidir. Bitki
gelişiminde önemli rol oynayan mikro elementler Fe, Cu, Zn, Mn ve B’dur (Gupta ve ark.,
2008).
Bitkiler tarafından emilmek için metal iyonları hareketli ve bitki tarafından
alınabilir olmalıdır (Barbosa ve ark., 2015). Bu metallerin hareketliliği toprak asitliği ve
organik madde içeriğine bağlıdır (Fageria ve ark., 2002). Lindsay ve Norvell (1978)
tarafından geliştirilen DTPA yöntemi, uygulama kolaylığı, basitlik ve birçok öğeyi (Fe,
Mn, Zn, Cu) ayırma kapasitesi nedeniyle mikro besinlerin biyolojik olarak elde edilebilir
özütlenmesi için tercih edilen bir yöntemdir (Sims, 1999). DTPA çözünür, değiştirilebilir,
adsorbe edilmiş ve organik olarak bağlı metalleri ve ayrıca oksitlerle sabitlenmiş bazı
metalleri serbest bırakma kabiliyetine sahiptir (Dai ve ark., 2004).
Atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS), indüktif çift plazma atomik emisyon
spektroskopisi (ICP-MS) ve indüktif çift plazma optik emisyon (ICP-OES), eser element
analizi için kullanılan geleneksel spektroskopik yöntemlerdir (Tüzen 2003, Mketo ve ark.,
2016). Bu yöntemler hassas ve seçicidir, ancak nitelikli personel ve yüksek işletim maliyeti
gerektirir (Zhao, 2016). Alternatif olarak, elektrokimyasal yöntemler, düşük maliyet,
taşınabilirlik, kullanım kolaylığı ve hassasiyet gibi benzersiz özelliklerinden dolayı birçok
araştırmacı için cazip seçeneklerdir (Farghaly, 2003, Zhu, 2014). Sıyırma voltametri
yöntemi, iz element konsantrasyonlarında metal iyonlarını ölçme kabiliyeti nedeniyle
toprak numunelerindeki ağır metallerin tespiti için yaygın olarak kullanılan bir
elektrokimyasal yöntemdir (Dönmez ve ark., 2017, Demetriades ve ark., 2004, Ghoneim,
2010, Zuhri, 1998).
Bu çalışmada gübreleme tavsiyesi amacı ile toprak örnekleri içindeki Cu(II), Zn(II)
Mn(II), Fe(II) camsı karbon elektrot ile B kalem ucu grafit elektrot ile elektrokimyasal
analiz edilmiştir. Topraktan mikro elementlerin ekstrakte etmek için DTPA (Cu, Zn, Mn,
Fe için) ve CaCl (B için sıcak su ektraksiyonu) kullanılmıştır. Mikro elementler için
optimum deneysel şartlar DP, DPSV ve SWSV yöntemleriyle belirlenmiş. Voltametrik
sonuçlar, AAS spektrometresi sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araçlar
Tüm elektrokimyasal çalışmalar potansiyostat/galvonostat (Gamry Reference 600,
Warminster,PA, USA) cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Elektroanalitiksel ölçümler üç
elektrot konfigürasyonu kullanılarak yapılmıştır. Çalışma elektrotu olarak tek kullanımlı
kalem ucu grafit elektrot ve camsı karbon elektro, karşıt elektrot olarak platin tel ve
referans elektrot olarak Ag/AgCl elektrot kullanılmıştır. pH ölçümleri için WTW
(Weilheim,Almanya) 7310 model pH metre kullanılmıştır. Elektriksel iletkenlik ölçümleri
için WTW (Weilheim,Almanya) 7310 model EC metre kullanılmıştır. Toprak kireç
ölçümleri kalsimetre ile yapılmıştır. Alevli atomik absorpsiyon cihazı olarak Agilent
240FS AA (Santa Clara, CA, USA) kullanıldı. UV-Vis spektrometre (Shimadzu 1800)
kullanılmıştır.
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Kimyasallar
Tüm çalışmalarda analitik saflıkta, Merck (Darmstadt, Almanya) marka kimyasallar
kullanılmıştır.
Kalsiyum
klorid,
titriplex
V
(dietilentriaminpentaasetikasit),
trietanolamin,% 65 nitrik asit ve %37 hidroklorik asit ekstraksiyon çözeltilerinin
hazırlanmasında kullanılmıştır. Cu, Zn, Mn, Fe ve B çalışma stok çözeltileri 1000 mg/L
ICP (Merck, Darmstadt, Almanya) standartları seyreltilerek hazırlanmıştır. Destek
elektrolit çözeltileri olarak CH3COONa and CH3COOH (pH 4.5 asetat tampon çözeltisi,
0.10 mol/L) NaOH, KBrO3, TEA, Fosfat tamponu, CaCl2, Ca(OH2) , Azometin-H , HCl
kullanıldı. Çalışma çözeltileri günlük olarak hazırlanmıştır. Tüm çözeltiler 18.2 MΩ
özdirence sahip deiyonize su ile hazırlandı. Tüm deneyler oda sıcaklığında (25 ºC)
gerçekleştirilmiştir.
Örnek hazırlama
Toprak örneklerinin temini
Topraklar Karadeniz bölgesinden toplanmıştır. Örnekler yaklaşık 20-30 cm
derinlikten alınmış, havada kurutulup öğütülmüştür. 2 mm eleklerden geçirilerek polietilen
şişelerde depolanmıştır.
Toprak ekstraksiyonu
Toprak mikro elementleri Lindsay and Norvell’ın geliştirdiği prosedüre göre ekstakte
edilmiştir (Lindsay ve Norvell 1978) [27]. 2mm’lik elekten geçirilmiş 10 g toprak
örnekleri 125 ml’lik erlenmayer içerisine konulmuştur. İçerisine 0.005 mol.L-1 DTPA, 0.1
mol.L-1 trietonal amin, and 0.01 mol.L-1 CaCl2 ile hazırlanmış 20 ml ekstarksiyon çözeltisi
eklenmiştir. Hazırlanan çözelti 1 mol.L-1 HCl ile pH 7.3’e ayarlandı. Süspansiyon 2 saat
orbital çalkalayıcıda karıştırılmıştır. Çalkalama sürecinden sonra ekstraktlar Whatman
No.42 filtre kağıdı ile süzülmüş ve Cu(II), Zn(II) Mn(II) veFe(II) analiz edilmiştir.
10 g kurutulmuş toprak balona konulmuş ve üzerine 20 mL 10 mM CaCl2 ekstraksiyon
çözeltisi ilave edilmiştir. Kaynama başlayana kadar ısıtılmış ve ardından 10- 15 dakika
refluks edilmiştir. Süzüntü dekante edilmiş ve süzme işlemi gerçekleştirilmiştir. Süzükten
20 ml süzüntüye Ca(OH)2 eklenerek kuruyana kadar ısıtıcı da bekletilmiştir. Daha sonra
organik maddenin parçalanması için porselen kapsül hafif aleve tutulmuştur. Soğuduktan
sonra 0,1 mol.L-1 HCl çözeltisi eklenerek, cam baget ile karıştırılıp çökeltinin çökmesi
beklenmiştir. Toprak ekstraktındaki bor miktarı, azometin-H ile oluşturulan kompleksin
renk yoğunluğuna dayanarak spektrofotometrik yöntemle ve voltametrik yöntemle tayin
edilmiştir.
Ölçüm prosedürü
Sunulan çalışmada mikro elementlerin belirlenmesi standart ekleme yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Cu ve B için DPASV, Zn için SWASV, Mn için DPCSV ve Fe için DP
yöntemleriyle çalışılmıştır. Mikro elementlerin belirlenmesinde her biri için optimize
edilen biriktirme potansiyeli uygulanmış ve optimize edilen süre boyunca karıştırılmıştır.
Karıştırma işlemi sona erdiğinde her biri için uygun olan çalışma aralığı ve yönünde
potansiyel uygulanarak voltamogramlar alınmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
DTPA Tampon Çözeltisinin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi
Hazırlanan 0.005 mol.L-1 DTPA tampon çözeltisine (0.005 mol.L-1 DTPA + 0.01
-1
mol.L CaCl2 + 0,1 mol.L-1 TEA) herhangi bir metal iyonu eklenmeden belirli gerilim
aralığında camsı karbon çalışma elektrotu kullanılarak elektrokimyasal davranışı
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dönüşümlü voltametri yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen dönüşümlü voltamogram
incelendiğinde iki adet yükseltgenme piki görülmektedir (Şekil 1). Bu iki pike ait herhangi
bir indirgenme piki gözlenmemiştir.

Şekil 1. 0.05 M DTPA tampon çözeltisinin dönüşümlü voltamogramı (çalışma
elektrotu, camsı karbon elektrot; karşıt elektrot, platin; referans elektrot, Ag/AgCl)
Cu-DTPA Kompleksinin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi
0.005 M DTPA çözeltisinin bulunduğu ortam ve aynı ortama 0.4 ppm Cu2+
eklendikten sonra yapılan ölçümlere ait dönüşümlü voltamogramlar Şekil 2’te verilmiştir.

Şekil 2. DTPA ve Cu-DTPA kompleksinin dönüşümlü voltamogramları (0,4 ppm
Cu+2; 0.005 M DTPA tampon çözelti; çalışma elektrotu, camsı karbon elektrot; karşıt
elektrot, platin; referans elektrot, Ag/AgCl)
Yapılan analizler sonucunda ortama Cu2+ eklenmesi sonucunda pik akımlarında
düşme meydana geldiği görülmektedir. Bu durum kompleks yapının oluştuğunu
göstermektedir.
Zn-DTPA Kompleksinin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi
0.005 M DTPA tampon çözeltisinin bulunduğu ve aynı ortama 0,4 ppm Zn2+
eklendikten sonra yapılan ölçümlere ait dönüşümlü voltamogramlar Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 2. DTPA ve Zn-DTPA kompleksinin dönüşümlü voltamogramları (0,4 ppm
Zn+2; 0.005 M DTPA tampon çözelti; çalışma elektrotu, camsı karbon elektrot; karşıt
elektrot, platin; referans elektrot, Ag/AgCl)
Yapılan analizlerde, ortama Zn2+ eklenmesiyle pik akımlarında düşme meydana
geldiği görülmüştür. Bu durum kompleks yapının oluştuğunu göstermektedir. Fakat
dönüşümlü voltamogramda başka bir pik oluşmadığı için oluşan kompleks yapının
elektrokimyasal olarak aktif olmadığı belirlenmiştir.
Mn-DTPA Kompleksinin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi
0.005 M DTPA tampon çözeltisinin bulunduğu ve ortama 6 ppm Mn2+ eklendikten
sonra yapılan ölçümlere ait dönüşümlü voltamogramlar Şekil 4’da verilmiştir.

Şekil 4. DTPA ve Mn-DTPA kompleksinin dönüşümlü voltamogramları (6 ppm
Mn+2; 0.005 M DTPA; çalışma elektrotu, camsı karbon elektrot; karşıt elektrot,
platin; referans elektrot, Ag/AgCl)
Yapılan analizlerde, ortama Mn2+ eklenmesiyle pik akımlarında düşme meydana
geldiği görülmüştür. Bu durum kompleks yapının oluştuğunu göstermektedir. Fakat
dönüşümlü voltamogramda başka bir pik oluşmadığı için oluşan kompleks yapının
elektrokimyasal olarak aktif olmadığı belirlenmiştir.
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Fe-DTPA Kompleksinin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi
0.005 M DTPA tampon çözeltisinin bulunduğu ortam ve aynı ortama 4 ppm Fe2+
eklendikten sonra yapılan ölçümlere ait dönüşümlü voltamogramlar Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 3. DTPA ve Fe-DTPA kompleksinin dönüşümlü voltamogramları (4 ppm Fe+2;
0.005 M DTPA; çalışma elektrotu, camsı karbon elektrot; karşıt elektrot, platin;
referans elektrot, Ag/AgCl)
Yapılan analizlerde, ortama Fe2+ eklenmesi sonucunda pik akımlarında düşme
meydana geldiği görülmüştür. Bu durum kompleks yapının oluştuğunu göstermektedir.
Fakat herhangi bir gerilim değerinde başka bir pik oluşmadığı için oluşan kompleks
yapının elektrokimyasal olarak aktif olmadığı belirlenmiştir.
Bor İyonunun Kalem Ucu Elektrot ile Elektrokimyasal Davranışı ve Sıyırma
Analizleri
Alizarin Kırmızısı(ARS)-Bor kompleksinin elektrokimyasal davranışları
dönüşümlü voltametri (CV) ile incelenmiştir. 5x10-4 mol.L-1 ARS çözeltisinin bor
eklenmeden ve eklendikten sonra dönüşümlü voltamogramları alınmıştır. Dönüşümlü
voltamogramda bir yükseltgenme ve bir indirgenme piki gözlemlenmiştir. ARS çözeltisine
bor eklendikten sonra, ARS’na ait yükseltgenme piki kaybolmuş, daha katodik bölgede
yeni bir pik oluştuğu görülmüştür. Ayrıca indirgenme pikinin keskinliği azalmıştır (Şekil
6).

Şekil 6. 5x10-4 mol.L-1 ARS ve bor eklendikten sonra dönüşümlü voltamogramları
(Fosfat tamponu, pH:7.5)
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Deneysel parametrelerin optimizasyonu
Her bir mikro element için destek elektrolit, biriktirme potansiyeli, biriktirme
süresi, karıştırma hızı gibi çeşitli parametreler optimize edilmiştir. Çalışmalar standart
çözeltilerde değil, matriks etkisini minimize etmek için toprak numunelerinde yapılmıştır.
Metot Validasyonu
Gözlenebilme (LOD) ve Tayin (LOQ) Sınırı
Gözlenebilme ve tayin sınırını belirlemek için boş çözeltiler geliştirilen yöntem ile
analizleri gerçekleştirilmiştir. Denemelerde 10 paralel boş deneme çözeltisi ile çalışılarak
ölçümlerin ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. Standart sapmanın üç katına
karşılık gelen metal konsantrasyonu gözlenebilme sınırının değerini, on katına karşılık
gelen metal konsantrasyonu ise tayin sınırının değerini vermektedir.
Gözlenebilme sınırı değeri (X = X ̅boş + 3Sboş), tayin sınırı değeri ise (X = X ̅boş +
10S boş) formülü ile hesaplanmıştır. Çizelge 1’de her bir metal için gözlenebilme ve tayin
sınırı değerleri verilmiştir.
Çizelge 1. Gözlenebilme (LOD) ve tayin (LOQ) sınırı
Gözlenebilme
Tayin sınırı
Metaller
sınırı
(mg /L)
(mg/ L)
0.02
0.08
Cu(II)
0.02
0.06
Zn(II)
0.25
0.85
Mn(II)
0.16
0.52
Fe(II)
0.02
0.05
Bor
Tekrarlanabilirlik
Geliştirilen yöntem ile Cu(II), Zn(II), Fe(II), Mn(II) ve Bor iyonları için on kez
ölçüm alınmış ve ölçüm sonuçlarının tekrarlanabilir olduğu görülmüştür.
Çizelge 2. Tekrarlanabilirlik
Cu(II) Zn(II)
Fe(II) Mn(II)
Bor
mg/kg
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
2.32
1.11
7.30
9.12
0.69
Ortalama
Standart
0.29
0.10
0.47
0.24
0.04
sapma
12.69
8.86
5.16
3.29
6.40
%RSD
Gerçek örneklerde uygulamalar
Analize hazır hale getirilen toprakların pH, EC, Kireç, Bünye ve mikro element
miktarları incelenmiştir.
pH ve Elektriksel İletkenlik
Toprak örneklerinin pH ve elektriksel iletkenlik ölçümleri 1:1 (w/v) toprak: saf su
karışımında pH-metre ve kondüktometre (EC-metre) ile belirlenmiştir. 20 g toprak örneği
falkon tüplere konularak üzerine 20 mL saf su ilave edilmiştir. 1 saat boyunca orbital
karıştırıcıda karıştırıldıktan sonra pH ve EC değerleri, pH metre ve EC metre ile
ölçülmüştür.
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Kireç Miktarı
Toprak örneklerinin kireç içeriği Scheibler kalsimetresi ile belirlenmiştir. Bu
amaçla, 2 mm elekten elenmiş toprak örneği üzerine ilave edilen %10’luk HCl çözeltisi ile
açığa çıkan CO2 gazından yararlanılarak CaCO3 miktarı hesaplanmıştır.
Bünye Tayini
Toprak örneklerinin bünye tayini Bouyoucos hidrometresi ile ölçülerek
gerçekleştirilmiştir. 2 mm’lik elekten elenmiş 50 g toprak örneği metal kaba konup üzerine
15 ml kalgon çözeltisi ve 200 – 250 ml saf su konularak bagetle iyice karıştırılmış ve bir
gece dispersiyon için bırakılmıştır. Ertesi gün kaptaki toprak, yıkanarak mikser kabına
aktarılmıştır. Çizgisine kadar su ile doldurularak 10 dakika karıştırılmıştır. Karıştırma
işlemi bittikten sonra kap içerisindeki süspansiyon, toprak zerresi kalmayacak şekilde piset
ile su püskürtülerek cam silindire aktarılmıştır. 1000 ml çizgisine kadar saf su ilave
edilmiştir. Hidrometre, silindire yavaşça daldırılmış ve 1130 ml çizgisine kadar
tamamlanmıştır. Delikli karıştırıcı ile 20 kez karıştırıldıktan 15-20 saniye sonra temizlenen
hidrometre süspansiyona daldırılmıştır. 40. Saniye ve 2. Saat sonundaki okumalar
kaydedilmiştir. 2. saat okumasından hemen sonra da süspansiyonun sıcaklığı okunarak
kaydedilmiştir.
Toprak analizlerinde standart kalibrasyon yönteminin kullanılamayacağı
görülmüştür. Bunun nedeni farklı toprakların çok farklı matriks yapılara sahip olmasından
kaynaklanmaktadır. Aynı miktarda metal analit içerdiği bilinen farklı iki toprak ekstraktına
ait elektrokimyasal cevapların oldukça farklı olabildiği görülmüştür. Bu nedenle standart
kalibrasyon yönteminin yerine standart ekleme kalibrasyon yönteminin kullanılması
gerektiğine karar verilmiştir.
Mikro element analizleri
Toprak içeriğindeki alınabilir Cu(II), Zn(II), Mn(II) ,Fe(II) mikro elementlerinin
DTPA ile ekstraksiyonu yapılmıştır. Elde edilen ekstarktların mikro element içerikleri
spektroskopik (AAS) ve voltametrik yöntemlerle analiz edilip sonuçlar karşılaştırılmıştır
(Şekil 7).
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Şekil 7. Mikro elementlerin voltametrik yöntem ile standart yöntem analiz
sonuçlarının karşılaştırma grafikleri
Toprak içeriğindeki alınabilir bor mikro elementi için sıcak su ekstraksiyonu
yapılmıştır. Elde edilen ekstarktlardaki bor içerikleri spektroskopik (UV-Vis) ve
voltametrik yöntemlerle analiz edilip sonuçlar karşılaştırılmıştır (Şekil 8).
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Şekil 8. Mikro elementlerin voltametrik yöntem ile standart yöntem analiz
sonuçlarının karşılaştırma grafikleri
Standart yöntem (AAS, UV visible) ile voltametrik yöntem analiz sonuçları grafiğe
geçirilmiştir (Şekil 1). Şekil 1 incelendiğinde hataların düşük ve sonuçların uyumlu olduğu
gözlemlenmiş ve R2>0.95 değerleri elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre standart yöntem ve
voltametrik yöntem arasında yüksek korelasyon olduğu ve geliştirilen voltametrik yöntem
ile analiz edilen mikro element miktarlarının birbirleri ile uyumlu olduğu ve topraktaki
mikro element miktarlarının analizinde voltametrinin geçerli bir yöntem olduğu
söylenebilir.
Gübreleme Yazılımı
Gübreleme yazılımı ile analiz sonucu elde edilen değerlere ve yetiştirilen bitkinin
topraktan kaldırdığı besin maddesi miktarlarına göre toprağa verilmesi gereken gübrenin
miktarı, formu, uygulama şekli otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Tavsiye için
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verilecek gübre miktarının hesaplanmasına ve uygulanmasına toprağın pH, EC, tekstür,
organik madde, kireç içeriği gibi birçok faktör etki etmektedir. En doğru gübre miktarının
ve formunun seçilmesinde tüm bu parametrelerin etkisinin göz önünde bulundurulması
gerekir. Manuel olarak yapılacak gübre hesaplamalarında, tavsiye yapan personelin
konunun uzmanı olmaması durumunda veya yeterli tecrübesinin bulunmaması durumunda
bu faktörlerden bazılarının unutulması ya da hesaplamalarda işlem hatalarının yapılması
mümkün olabilmektedir. İnsan kaynaklı oluşan tüm bu hatalar analiz sonuçlarının yanlış
yorumlanmasına ve yanlış gübreleme tavsiyesine neden olabilmektedir. Bu durumun
oluşmasını engellemek amacıyla gübreleme yazılımları geliştirilmiştir. Yazılımda gübre
seçimini etkileyecek tüm parametreler, yetiştirilecek bitki çeşidi, topraktaki bitki besin
maddelerinin alınabilir miktarları, yetiştirilen/yetiştirilecek bitkinin topraktan kaldırdığı
bitki besin maddesi miktarları, yazılıma girilerek en doğru şekilde gübreleme tavsiyesi elde
edilebilmektedir.
4. SONUÇ
Toprak mikro elementlerin mobil analiz laboratuvarında tayinleri proje kapsamında
geliştirilecek bir voltametrik yöntemle, ekonomik, hassas ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirilmesi, elde edilen verilerin gübreleme yazılım programına aktarılmasıyla
doğru zamanda, yeteri kadar ve toprağın ihtiyaç duyduğu gübre tavsiyesi yapılması
projenin temel amacıdır. Ayrıca, taşınabilir bir elektrokimyasal sistem sahada yapılacak
olan analizler için uygun olduğundan çiftçi de sürece dâhil edilerek toprak analizine dayalı
gübreleme anlayışını benimsemesine teşvik edilmesi projenin alt amacıdır.
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TOPRAK ISLAHI VE DÜZENLEYİCİLERİ
(SOIL RECLAMATION AND REGULATORS)
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Özet
Bu çalışmada; yeşil ceviz kabuğu, ahır gübresi ile karıştırılarak otomatik havalandırmalı reaktörde
kompost haline getirilmiş ve kompost oluşum süreci boyunca reaktördeki karışımın bazı fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerindeki değişimin izlenmesi kurgulanmıştır. Bu kapsamda; sıcaklık,
pH, Elektriksel İletkenlik (EC) değerleri, Toplam Mikroorganizma (TM) ve Aktinomiset (Ak)
sayıları, TM/Ak oranları, Karbon (C) ve Azot (N) içerikleri ile karışımın C/N oranlarının zamana
bağlı değişimleri incelenmiştir. Sekiz hafta ve haftada iki kez olmak üzere toplam 16 kompost
materyalinden alınan örneklerden elde edilen verilere göre; kompostun TM sayıları, TM/Ak
oranları, pH ile sıcaklık özelliklerindeki zamana bağlı değişimler istatistiksel olarak önemli
bulunmuştur. Örneklerin; C, N, C/N, EC değerleri ve tek başına aktinomiset sayılarındaki
değişimler ise önemsiz bulunmuştur. Önemli bulunan verilerden kompost sıcaklıklarındaki değişim
ikinci haftadan itibaren yükselmiş, beşinci haftadan itibaren ise azalmıştır. Benzer şekilde
kompostun pH değerleri yine ikinci haftadan itibaren düşmeye başlamış ve kompost materyali
olgunlaştıkça azalmıştır. Kompostlaşma sürecinde TM faaliyetinin önemli etkisi özellikle yedinci
haftada görülmüş ve bu durum TM/Ak oranına altıncı haftada yansımıştır.
Anahtar Kelimeler: Aktinomiset, Azot, Karbon, Kompost, Yeşil Ceviz Kabuğu

CHANGES IN SOME PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL
PROPERTIES OF THE GREEN WALNUT HUSK COMPOSTING
PROCESS
Abstract
In this study; Green walnut husk and animal manure mixture was composted in an automatic
controlled composting reactors and the changes in some physical, chemical and biological
properties of the compost during the composting processto were monitored. Within this scope;
temporal changes of temperature, pH, electrical conductivity (EC) values, total microorganism
(TM) and actinomycetes (Ak) numbers, TM / Ak rates, carbon (C) and nitrogen (N) contents and C
/ N ratios of compost were investigated. Effect of compost on TM numbers, TM / Ak rates, pH and
temperature characteristics were found to be statistically significant according to the data obtained
from the samples taken from compost reactors during eight weeks and twice a week. Variations in
C, N, C / N, EC values and actinomycetes alone were not statistically significant. The compost
temperatures increased significantly at the second week of composting and decreased after fifth
week. Likewise, compost pH values started to fall again after the second week and decreased as the
compost material matured. The significant effect of the TM action in the composting process was
especially observed at the seventh week, reflecting the TM / Ak ratio at the sixth week.
Key Words: Aktinomycetes, Nitrogen, Carbon, Compost, Green Walnut Husk
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1. GİRİŞ
Tarımsal üretim başlaması ile birlikte toprak flora ve faunası değiştirilmiş, toprağın
mevcut verimliliği ve organik maddesi giderek azalmaya başlamış, fiziksel ve kimyasal
yapısı bozulmuştur (Romig ve ark., 1995). Bu noktada toprağa organik madde
kazandırmak sürdürülebilir bir tarım için en önemli konulardan biri olmuştur.
Organik madde kazanımı için mevcut organik kaynakların kullanımı hem ekonomik
hem de toprağa yarayışlı olacaktır. Bu nedenle tarımda yüzyıllardır yaygın olarak
kullanıldığı düşünülen sistem olan kompost, gerek organik bir toprak düzenleyicisi olması
gerekse atıkların geri kazanımını sağlaması nedeniyle oldukça önemli bir materyaldir
(Rynk, 1992).
Kompost hammaddeleri oldukça geniş yelpaze oluştururlar, organik materyallerin
tamamı kompost yapılabilecek potansiyeldedirler. Son yıllarda ülkemizde üretimi teşvik
edilen ürünlerden biri olan ceviz bitkisinin hasat sonrası yeşil kabuklarının atılması
nedeniyle geri dönüşümde önemli olabilecek bir bitkidir. Ceviz ağacı (Juglans regia L.)
Güneydoğu Avrupa, Asya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde doğal olarak yetişen bir bitkidir
(Tsamouris ve ark., 2002). Ülkemizde cevizin kahverengi kabukları genelde yakılmakta,
yeşil kabukları ise çöpe atılmaktadır. Çöpe atılan ya da yakılan ceviz kabukları toplam
olarak kompostlaştırılırsa ülkemizde yaklaşık 4.7 milyar TL’lik katma değer elde
edilebileceği ifade edilmektedir (Yaman, 2012). Özellikle genç yeşil aksamlarında fazla
miktarda bulunan Juglon (5-hidroksi-1,4-naftokinon) maddesinin çok güçlü antioksidan ve
antimikrobiyal özelliğe sahip olduğu çeşitli çalışmalarca gösterilmiştir (Clark ve ark.,
1990). Dolayısıyla yeşil ceviz atıkları kompost haline getirilmeden doğrudan tarım
alanlarına uygulanmamalıdır. Ancak kompostlaştırma işlemi yine de mikroorganizmaların
kompost ortamın oksijenini kullanarak organik maddeleri biyokimyasal yollarla
ayrıştırması ile olmaktadır. Bu olayın gerçekleşebilmesi için organik yığınların
kütlesindeki su içeriğinin % 45-60 dolaylarında olması gerekmektedir (Anonim, 2016).
Araştırmalar, kompostun bitkileri hastalıklardan ve zararlı böceklerden koruduğunu
kanıtlamıştır. Kompost, bitkiler için gerekli olan su ve havanın toprak tarafından tutumunu
arttırmaktadır. Ayrıca kompost kullanılarak iyileştirilmiş topraklar baharda daha hızlı
ısınarak bitkinin büyüme sezonunu uzatır. Çözünebilir kimyasal gübrelerin aksine
kompost, içerdiği besin maddelerini bitkiye ihtiyaç duyduğu şekilde yavaşça vermektedir
(Öztürk ve ark., 2010). Ayrıca kompost, toprağın havalanmasını, drenajını ve su tutma
kapasitesini düzenlemektedir. Kompost tohum çimlenmesini, ürünün mahsul değerini ve
kalitesi ile toprak neminin tutulmasını arttırıp gübre kullanımını azaltarak ekonomik olarak
fayda sağlamaktadır. Sonuç olarak, kompost kullanımı, organik tarımın arttırılması,
maliyetlerin düşürülmesi ve tarımsal ürünlerde oluşabilecek zararlara karşı ekolojik çözüm
imkanlarını sağlamaktadır (Öztürk ve ark., 2010).
Çeşitli organik materyallerin kompostlaştırması ile oluşturulan kompostların, bazı
tarımsal ürünlerde verim (Killi ve Kavdır, 2013) ve kalitelerine etkileri yönleriyle pek çok
araştırmaya rastlanmaktadır. Kompostların toprak mikrobiyal ekolojisi (Arslan ve ark.,
2008; Yişil ve ark., 2012) yönelik araştırmaya rastlanmaktadır. Genelde kompozit organik
materyaller kullanılarak kompost elde etme sürecinde bazı katkı maddelerinin kompost
özelliklerine etkisi (Gençsoy, 2010) konusuna yönelik çalışmalar az sayıda olup bu tür
çalışmaların artırılması önemli olabilir. Ayrıca, değişik organik materyallerin
kompostlaşma sürecindeki sıcaklık, pH, EC, C, N ve mikroorganizma sayılarıyla ilgili
detaylı bir bilimsel araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle kurgulanan bu çalışmada;
kompostlaşma sürecindeki toplam mikroorganizma ve aktinomiset sayılarının değişimi,
karbon, azot, kompost sıcaklığı, pH, EC gibi parametrelerin sıcaklık kontrollü otomatik
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havalandırmalı
planlanmıştır.

reaktör

ortamında

incelenerek

bilimsel

verilerin

elde

edilmesi

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2. 1. Ceviz Kabuğu
Kompostlaştırmada kullanılan ceviz yeşil kabuğu Ezine (Çanakkale-Türkiye)’deki
çiftçilerimizden 2016 yılında temin edilmiştir. Ceviz türü seçiminde geri dönüşüm
potansiyeli en yüksek olan tür (Juglans regia L.) olan ceviz kullanılmıştır.
2. 2. Ahır Gübresi
Kompostlaştırmada kullanılan ahır gübresi küçükbaş hayvan(keçi, koyun)
gübresinden ÇOMÜ-TETAM tesislerinden temin edilmiş, nemli ve taze haldeyken
kullanılmış, bir kısmı analizler için ayrılarak laboratuvara nakledilmiştir.
2. 3. Yöntem
Deneme ÇOMÜ-TETAM tesislerinde yukardaki materyallerden çizelgede belirtilen
(Çizelge 1) oranlarda katılarak oluşturulan yığın homojenize edilmiş ve dijital otomatik
havalandırma ve sıcaklık ölçme sistemi bulunan dört reaktöre (Şekil 1) dört tekrarlı
deneme düzeninde yerleştirilmiştir.
Kompost sıcaklığının ölçülmesi K tipi ısıl çift ile gerçekleştirilmiştir. Her bir
reaktör üzerinde 3 adet ısıl çift olmak üzere sistemde toplam 45 adet ısıl çift
bulunmaktadır. Ölçülen sıcaklıklar kompostlama işleminin takibinde ve kontrol amaçlı
olarak PLC sisteminde TC modülüne bağlanmıştır. Sıcaklık kontrolü otomatik olarak
ölçülmek suretiyle istenen sıcaklıklara ulaştığında reaktörlerdeki materyaller haftada iki
kez karıştırılarak homojenize edilmiş temsilen alınan örnekler gerekli görülen analizler için
laboratuvara nakledilmiştir.
Kompost materyali reaktörlerden gölgede temiz bir zemin üzerine dökülerek
haftada iki kez düzenli aralıklarda karıştırma, su kaybını tamamlama ve örnekleme
işlemleri yapılmıştır. Her seferinde gerekli örneklemeler bütünü temsil edecek şekilde
yapılmıştır.
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Şekil 1. Otomatik havalandırmalı dijital kayıt ve kadranlı reaktörler (Orijinal resim)
Alınan örneklerde aynı gün 1:5 oranında kompost-su karışımında pH – EC analizi,
mikrobiyolojik ekimler, örneklerin nem içerikleri ve kurutulup öğütülen örneklerde C, N
analizleri C/N analiz cihazı yardımıyla belirlenmiştir.
2. 4. Analiz Yöntemleri
Kompost ve kompostlaşması tamamlanmamış materyal analizleri usulüne uygun
şekilde örneklendikten sonra ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü Laboratuvarında Çizelge 1’de belirtilen yöntemlerle analiz edilmiştir.
Çizelge 1. Toprak ve materyallerin özelliklerinin belirlemesinde kullanılan metotlar
Sıcaklık: Ototmatik havalandırmalı reaktörde dijital ısıl çiftler yardımıyla
Nem tayini: Kompostun içerdiği nem 70Co’de sabit ağırlığa gelinceye kadar
kurutulduktan sonra tartılarak gravimetrik olarak belirlenmiştir
Suda eriyebilir toplam tuz tayini (EC): Kompost:Saf Su karışımında (1:5
oranında) karışımın birim hacminden geçen elektriğin EC’ metrede ölçülmesi ile
Kompost reaksiyonu tayini (pH): Kompost:Saf Su karışımında (1:5 oranında)
karışımın reaksiyonun cam elektrotlu pH metre yardımı ile ölçülerek
C ve N: Kuru örneklerin öğütülüp 70Co’ de en az 24 saat yeniden kurutulduktan
sonra LECO C/N elementel analiz cihazı kullanılarak kuru yakma metoduna göre.
Toplam mikroorganizma ve aktinomiset sayıları: Alınan taze kompost
örneklerinde katı besi yerine ekim yapılarak oluşan kolonilerin sayılması şeklinde
C/N ve MOS/Ak oranları: Hesap yoluyla belirlenmiştir.
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2. 5. Mikrobiyolojik Analiz Yöntemleri
Nutrient agar hazırlanması; Nutrient Broth’tan 20.0 g/l tartılmış distile suda eritilmiş
ve otoklavda 121 °C'da 15 dakika sterilize edilerek 45-50 °C'a kadar soğumaya bırakılmış
ve sonrasında önceden steril edilmiş petrilere yaklaşık 12.5 şer mL dökülmesi suretiyle
hazırlanmıştır.
Fizyolojik tuzlu su (FTS) hazırlanması; Analitik saflıktaki NaCl tuzundan 6.0 g
tartılıp, distile su ile eritilerek litrelik balona alınmış ve derecesine saf suyla
tamamlanmıştır. Daha sonra dispenser yardımıyla dilüsyonlarda kullanılacak hacimlerde
erlen ve tüplere alınan sular otoklavda 121 °C'da 15 dakika sterilize edilerek hazırlanmıştır.
Homojenizasyon ve dilüsyon (seyreltme işlemleri; Alınan örneklerden 10’ar gram
tartılarak üzerine 90’ar ml fizyolojik tuzlu su bulunan erlen içine alınan örneklerin
çalkalayıcı yardımıyla 15 dakika homojenizasyonu sağlanmıştır. Dilüsyon tekniğine göre
materyaldeki hücre sayısını birkaç seri seyreltme yaparak kademeli bir şekilde azaltmıştır.
Bu amaçla genellikle 1 + 9 ml (10 misli) oranında seyreltme yapılmıştır.
Mikrobiyolojik ekim ve inkübasyon; yayma plak yöntemine göre, önceden steril
agarlı besiyeri dökülerek hazır halde bekletilen petri kaplarına, hazırlanan dilüsyonlardan
0,1 ml otomatik pipetle aktarılıp, aktarılan dilüsyonlar her seferinde alevde steril edilen
Drigalski spatülü olarak adlandırılan cam çubuk ile yayılmıştır. Ekim sonrası petri kapları
ters çevrilip dörder veya beşerli paketler halinde sarılarak 27 oC’de inkübasyona
konmuştur. Ekimden sonraki beşinci-yedinci günde genel mikroorganizma ve 12-14.
Günler arasında da aktinomiset sayımları yapılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Deneme sonucunda elde edilen verilerin zamana bağlı değişimleri SAS (2005)
istatistik paket programı ile tek yönlü varyans analizine tabi tutulmuş, önemli olduğu
anlaşılan özelliklerle ilgili veriler Duncan (1955) çoklu karşılaştırma testine tabi
tutulmuştur. Kompost üretimi süresince incelenen özelliklerin zamana bağlı değişimleri ve
değişim dereceleri aşağıda topluca verilmiştir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Bulguların istatistik durum çizelgesi
İncelenen özellik
Toplam mikroorganizma sayısı
Aktinomiset sayısı
Toplam mikroorganizma /Aktinomiset
Sıcaklık değişimi
pH
EC
C
N
C/N Değişimi
*: p<0,001

**: p<0,050

İstatistik önem durumu
**
ns
*
**
**
ns
ns
ns
ns

p değeri
0.0008
0.4197
0.0339
0,0001
0,0001
0.1751
0.4073
0.2825
0.2107

ns: Önemli değil

Aşağıda ceviz kompostu oluşum aşamasındaki sıcaklık, pH, EC, karbon, azot,
mikroorganizma ve aktinomiset sayılarındaki değişimlerinden önemli olan özelliklerin
grafiksel verileri verilmiştir (Şekil 1, 2, 3).
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Şekil 2. Kompost sıcaklığının kompostlaşma süresindeki değişimi
Sıcaklık ölçümleri otomatik olarak yapılarak dijital olarak kaydedilen bir özellik
olarak ele alınmış ve Şekil 2’de kompostlaşma sürecinde zamana bağlı sıcaklık değişimleri
verilmiştir. İkinci haftadan başlayan sıcaklık artışları üç ve dördüncü haftalarda devam
etmiş, beşinci haftadan sekizinci haftaya kadarki dönemlerde ilk haftadaki değerlere kadar
düşmüştür.

Şekil 3. Toplam mikroorganizma sayısının kompostlaşma süresince değişimi
Zamanla kompost materyalindeki mikroorganizma sayılarında doğrusal bir artış
gözlenmiştir. Bu artış altıncı haftadan başlamış yedinci haftada enyüksek değere ulaşmış
ve yeniden ilk haftalar seviyesine düşmüştür. Bu durumda yedinci hafta kompostlanmanın
en verimli oldugu hafta olarak nitelenebilir (Şekil 3).
Mikroorganizma/Aktinomiset oranının zamana bağlı olarak değişimleri de bir
parametre olarak gözlemlenmiştir. Altıncı haftadan sonra incelenen ve ömemli değişim
gösteren özelliklerden mikroorganizma sayıları, pH, ve sıcaklık özelliklerindeki değişimler
de stabilleşmiş ve bu durum mikroorganizma faaliyetlerini teşvik ederek sayısal olarak en
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yüksek noktaya ulaştırmıştır (Şekil 4). Tek başına aktinomiset sayılarındaki değişimler
önemli olmamasına rağmen toplam mikroorganizma içinde aktinomiset sayılarının
değişimi oransal olarak ele alındığında önemli olmaktadır. Bu durum altıncı haftada
belirgin olarak artış yapan genel mikroorganizma sayılarının ani yükselişinden
kaynaklanabilir. Toplam mikroorganizma ve aktinomisetlerin faal oldugu dönemlerden
sonraki diğer özelliklerdeki değişimlerin önemsiz olması ve stabilleşmesi bu denemede
kullanılan materyallerin kompostlaşmasında sıcaklıkla birlikte en büyük faktörün
mikroorganizma faaliyetlerinin olduğunu göstermektedir.

Şekil 4. Kompostlama süresince toplam mikroorganizma/Aktinomiset oranınındaki
değişimler
Kullandığımız kompost materyalinin ilk haftadan itibaren pH’larının zamana dayalı
farklarının istatistiksel olarak önemli olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 5).

Şekil 5. pH’nın kompostlaşma süresince değişimi
Görüldüğü gibi kompostlaşma sürecinde başlangıçta tek başına yeşil ceviz
kabuklarının pH değeri sekize yakın ölçülmüşken; diğer materyallerle karıştırıldıktan
sonra kompost materyali olarak nitelenen bu materyalin ilk hafta pH değeri dokuzlara
kadar yüselmiş ve kompost olgunlaştıkça yeniden azalmıştır. İlk haftadan sonra beşinci
haftaya kadar ölçülen değerler arasında istatistiksel farklar, azalarak altıncı haftadan
sonraki haftalarda da devam etmiştir (Şekil 5).
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Giderek artan ceviz üretimine paralel olarak hasat sonrası elde edilen yeşil
kabukların organik niteliği yönüyle kompostlaştırma ihtiyacı doğmuştur. Doğrudan
kullanıldığı takdirde içerdiği bazı kimyasal maddeler nedeniyle tarımsal anlamda olumsuz
etkilerinin görülmesi bu materyalin kompostlaştırılmasının bir başka nedenidir.
Bu çalışmayla otomatik havalandırmalı reaktörlerde kompostlaştırılan yeşil ceviz
kabuğunun konulduğu karışımın kompostlaşma sürecindeki temel özelliklerin değişimi
bilimsel olarak izlenmiş ve sekiz haftalık süreç için ortaya konulmuştur. İncelenen
özelliklerden sıcaklık, pH, genel mikroorganizma sayıları ve genel mikroorganizma
sayısının aktinomiset sayılarına oranı özellikleri önemli olmuşken; materyalin EC, C, N,
C/N ve yalnız aktinomiset grubu mikroorganizma sayılarındaki değişimler istatistiksel
olarak önemsiz olmuştur.
Bu çalışmada elde edilen kompost materyalinin tarım ürünlerinin verim ve
kalitesine etkisi ele alınmamış, başka bir çalışmanın konusu olabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca elde edilen kompost materyali belirli oranlarda toprağa karıştırılarak topraktaki
makro, mezo ve mikroorganizmalara etkileri ele alınabilir. Ceviz kompostunun özellikle
toprak ekosistemi için iyi bir gösterge olarak ele alınan toprak solucanlarına etkisi ile
toprak enzim aktivitelerine etkileri de ele alınabilir.
Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler dört eşit özellikli reaktörden alınan
örneklerin üçer tekrarlı analizlerinden elde edilmiştir. Buna rağmen elde edilen veriler arası
standart sapmalar oldukça yüksek olmuştur. Bu durum daha çok tekrarlı verilerden elde
edilmiş kompostlaştırma süreci çalışmalarına ihtiyacı ortaya koymaktadır.
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TARIMDA SU YÖNETİMİ
(WATER MANAGEMENT IN AGRICULTURE)
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Özet
Su yaşamsal öneme sahiptir ve üretim faaliyetlerinin çoğunda en önemli girdilerden biridir.
Dünyada sınırlı olan tatlı su kaynaklarının büyük bir bölümü tarım sektöründe kullanılmaktadır.
Suyun etkin kullanımı ülkelerin ekonomik yapısını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada,
öncelikle suyun kullanım alanlarına göre Türkiye ekonomisindeki önemi ve rolü açıklanmıştır.
Özellikle tarımsal su yönetimi, su kaynakları ve iklim değişimi açısından incelenmiş olup, mevcut
gelişme, politika ve stratejiler irdelenerek tarımsal su yönetimi stratejilerinin nasıl yönlendirilmesi
gerektiği tartışılmıştır. İkincil verilerin kullanıldığı bu çalışmada, konu ile ilgili çeşitli araştırmalar,
yayınlar, raporlar ve istatistikler ana materyali oluşturmuştur. Verilerin değerlendirilmesi ve
bulguların yorumlanmasında bu kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmada, niceliksel verilerden
ziyade niteliksel verilerin ortaya konması amaçlandığı için elde edilen bulgular sadece yüzde oran
yöntemiyle değerlendirilmiştir. Türkiye iklim değişimi etkileri açısından en hassas bölgelerden
birisinde yer almaktadır. İklim değişimine bağlı olarak, yenilenebilir yüzey ve yeraltı su
kaynaklarının belirgin ölçüde azalacağı ve kalitesinin bozulacağı öngörülmektedir. Hem su
yönetimi hem de iklim değişiminin etkilerine uyum ile ilgili faaliyetler birçok kuruluşun görev ve
yetki alanındadır. Yapılan incelemelerde son yıllarda su kaynaklarının ve yönetiminin özel sektöre
devredildiği görülmektedir. Ülkemizde kamu sulama işletmeciliğinin payı 2015 yılı resmi
kayıtlarına göre %6 dolaylarındadır. Söz konusu durumun faydalarının yanı sıra çevresel,
ekonomik ve toplumsal açıdan birçok sorunu da beraberinde getireceğine vurgu yapılmaktadır.
İklim değişimi kapsamında, tarımsal su yönetiminin etkinleştirilmesine yönelik çeşitli hedefler,
destekleme programları ve stratejiler bulunmaktadır. Bununla beraber, artan su tüketimi, kayıp ve
kirlenmenin önüne geçecek yasal düzenleme ve önlemlerin günümüz koşullarına göre
düzenlenmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi ihtiyacı olduğu görülmektedir. Su
kaynaklarının tükenmesi tehlikesine karşı, gerek tarımsal üretimde gerekse su yönetiminde yaşanan
sorunlara çare olarak hayata geçirilecek uygulamalarda söz konusu çözüm, hedef ve stratejilerin su
verimliliği konusuna ağırlık verilecek şekilde belirlenmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İklim Değişimi, Su Yönetimi, Su Verimliliği, Tarım, Türkiye

CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURAL WATER
MANAGEMENT STRATEGIES IN TURKEY
Abstract
This study focuses on the importance and role of the water usage on Turkish economy. In this
study, agricultural water management was examined in terms of water resources and climate
change and how agricultural water management strategies should be directed. In this study using
the secondary data, the publications, reports and statistics related to the subject were collected and
analysed. Depending on the possible climate change, it is projected that renewable surface and
groundwater resources will decrease considerably in quantity and quality. In Turkey, both water
management and adaptation to climate change issues are in the interests and also under the
authorities of many institutions. It has also been observed that the agricultural water resources and
their administration have been transferred to a largely private sector (and/or farmers'
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organizations). The share of public irrigation operations in Turkey is around 6% according to the
official records of the year 2015. It has been emphasized by some scientists and authorities that this
situation will bring many problems in environmental, economic and social aspects as well as some
benefits. With regard to possible climate change for Turkey, there are various objectives, support
programs and strategies for the composing of more effective agricultural water management.
However, it has become clear that there is a need to update legislation and measures to prevent
increased water consumption, water losses and water pollution, and to coordinate between
institutions.
Key Words: Climate Change, Water Management, Water Efficiency, Agriculture, Turkey

1. GİRİŞ
Günümüzde iklim değişikliğinin sosyoekonomik ve ekolojik sistemler ile canlı
yaşamı üzerinde olumsuz etkiler yaratan, çok önemli bir gerçek olduğu kabul edilmektedir.
Gelecek yıllarda insan kaynaklı faaliyetlerdeki artışa bağlı olarak, etkilerinin giderek daha
yoğun bir şekilde hissedileceği beklenmektedir. Bu nedenle de küresel sorunların başında
iklim değişikliği gelmektedir.
İklim değişikliği öncelikli olarak sıcaklıklardaki artış ve küresel ısınma olarak
düşünülse de, iklim değişikliği kaynaklı etkilerin en önemlileri yağış rejiminin değişmesi
nedeniyle gerçekleşecek etkilerdir. Hidrolojik sistem dünyadaki iklim koşullarından
doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir (OSB, 2016).
Türkiye, iklim değişikliği etkilerine en hassas bölgelerden birisinde yer almaktadır.
Daha sıcak, kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağı
belirtilmektedir (IPCC, 2013). Yapılan birçok çalışmanın bulgularına göre, yakın gelecekte
iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye’nin büyük bir bölümünde su kaynaklarının daha
fazla etkileneceği öngörülmektedir. Bu nedenle günümüzde su kaynaklarının yönetimi
daha fazla önem taşımaktadır.
Su yönetimi, su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve
kullanılması olarak tanımlanmaktadır ve birçok bileşenin birlikte değerlendirilmesini
zorunlu kılmaktadır. Su yönetimini oluşturan tüm unsurların böylesi bir çalışmada ele
alınması ve detaylı bir şekilde incelenmesi mümkün değildir. Bu nedenle su yönetimi
konusuna, su kaynakları ve tarımsal su yönetimi ile konunun iklim değişimi açısından
öneminin incelenmesi ile sınırlama getirilmiştir. Konu hakkındaki mevcut gelişme, politika
ve stratejiler irdelenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amaçları şu şekildedir;
 Suyun kullanım alanlarına göre Türkiye ekonomisindeki önemi ve rolünün açıklanması,
 Politika, strateji ve gelişmelerin incelenerek tarımsal su yönetiminin değerlendirilmesi,
 İklim değişiminin su kaynaklarına etkisinin incelenmesi, öngörülen risklerin ortaya
konması,
 Tarımsal su yönetimi stratejileri hakkında önerilerde bulunulmasıdır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
İkincil verilerin kullanıldığı bu çalışmada, konu ile ilgili çeşitli araştırmalar,
yayınlar, raporlar ve istatistikler ana materyali oluşturmuştur. Verilerin değerlendirilmesi
ve bulguların yorumlanmasında bu kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmada, niceliksel
verilerden ziyade niteliksel verilerin ortaya konması amaçlandığı için elde edilen bulgular
sadece yüzde oran yöntemiyle değerlendirilmiştir.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Türkiye Su Kaynakları ve Kullanım Durumu
Türkiye’nin ekonomik kullanılabilir su potansiyeli 112 km3 tür. 25 hidrolojik
havzadan oluşan su potansiyelinin dağılımı Şekil 1 ile şematik olarak gösterilmektedir
(KB, 2014).

Komşu ülkelerden gelen
yüzeysel akış 7 km3

Yıllık ortalama yağış
501 km3
Buharlaşma
274 km3
Yıllık ortalama akış 186 km3
Kullanılabilir: 95 km3

Yüzeysel akış
193 km3

Toplam su potansiyeli
234 km3

Akiferlere sızma
41 km3

Yıllık kullanılabilir
yüzeysel su 98 km3

Toplam kullanılabilir su
112 km3

Yıllık güvenli
çekim 14 km3

Mevcut tüketim
54 km3

Kalan potansiyel
58 km3

Şekil 1. Türkiye su potansiyeli
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de suya yönelik talep artışı bulunmaktadır.
Nüfus ve enerji ihtiyacı artışı, şehirleşme ile suyun kullanım alanlarının çeşitlenmesi artan
talebin nedenlerinden bazılarıdır.
Su, gıda ve enerji üretimi başta olmak üzere çoğu ekonomik faaliyetin en önemli
girdilerden biridir. Türkiye’de çeşitli sektörlere yönelik su kullanımlarında yıllık su
tüketimi 2016 yılı sonu itibarıyla 54 km3'e (%48.2) ulaşmıştır. Bu suyun 40 km3'ü (%74)
sulama, 7 km3'ü (%13) içme-kullanma, 7 km3'ü (%13) başta enerji üretimi olmak üzere
sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır (Şekil 2). Tüketilen suyun 39
km3’ü (%72.2) yerüstü sularından, 15 km3’ü (%27.8) yeraltı sularından sağlanmaktadır
(OSB, 2017).
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Şekil 2. Türkiye su tüketimi sektörel dağılımı
3.2. Türkiye’de Tarımsal Su Yönetimi, Sorunlar ve Stratejiler
Su yönetimi; su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve
kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili politik ve
teknik kararları, su hakları ve su tahsisini düzenleyen kuralları, çevrenin korunmasını, su
fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemeleri, arazi kullanım ilkelerini ve kullanıcıların katılımı
gibi faaliyetleri kapsamaktadır (Çakmak ve ark., 2007; Evsahibioğlu ve ark., 2010).
Sulama yönetimi ise, tarımda sulama amaçlarını gerçekleştirmek için suyun
kullanımını sağlayan bir organizasyon olarak tanımlanabilir. Türkiye’de tarımsal sulama
yönetimi çalışmaları; sulama mevsiminden önce genel sulama planlamasının yapılması,
sulama mevsiminde su dağıtımı programlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesini,
sulama sezonu sonrasında da değerlendirme çalışmalarını kapsamaktadır (Eminoğlu, 2007;
Evsahibioğlu ve ark., 2010). Bu amaçla periyodik olarak suyun kullanımı ve işletiminin
değerlendirilmesi gereklidir. Sulama şebekelerinin yönetiminde temel amaç, çiftçilerin
gelirinin yükseltilmesi, dolayısıyla su kaynaklarının en yüksek faydayı sağlayacak şekilde
etkin dağıtım ve kullanımının gerçekleştirilmesidir (Evsahibioğlu ve ark., 2010).
Su politikaları, diğer bir deyişle su yönetiminde temel tercih ve hedefler; gelir
dağılımının düzeltilmesi, istihdamın geliştirilmesi, gıda ve enerji güvenliğinin temini,
ekonomik büyümeye katkı sağlanması, sağlıklı bir çevre yaratılması ve ekosistemlerin
korunması olarak sıralanabilir (Bilen, 2008; Evsahibioğlu ve ark., 2010).
Türkiye’de su kaynaklarının sürdürülebilir ve rasyonel kullanımı için (Evsahibioğlu
ve ark., 2010);
• Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetiminde ulusal devlet politikası
oluşturulmalı,
• Ülke genelinde sürdürülebilir bir havza yönetimi yönünde kurumlar arası eşgüdüm
sağlanmalı,
• Ulusal veri tabanı oluşturulmalı ve bilgi akışı sağlanmalı,
• Sınır aşan sular için ulusal çıkarlar gözetilerek gerekli önlemler alınmalı,
• Su kaynaklarının kullanımı planlanmalı,
• Su kullanıcı örgütlerinin zayıf ve güçlü yanları belirlenerek örgütlenmeyle ilgili yeni
yapılanma kriterleri belirlenmeli,
• Düzenli izleme ağı oluşturulmalıdır.
Türkiye’de 28 milyon hektar olan tarım arazisinin %77.5’inde kuru tarım, yaklaşık
6.3 milyon hektarında da sulu tarım yapılmaktadır (DSİ, 2015a). Diğer bir ifadeyle, ülke
tarımında yağışa bağlı bir üretim gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle yağışın az ya da çok
olması tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyebilecektir. Sulanan alanlardaki tarımsal
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ürün deseni incelendiğinde; 2000-2015 yılları arasında suların en az %63.2’sinin ve en çok
da %70.2’sinin sırasıyla mısır, hububat, pamuk ve meyve sebze yetiştiriciliğinde
kullanıldığı görülmektedir (DSİ, 2015b).
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Şekil 3. Türkiye 2000-2015 yılları sulanan alanlarda bazı bitkilerin dağılımı (%)
Yetiştirilme döneminde yüksek su ihtiyacı bulunan mısırın, uygulanan politika ve
desteklemeler ile ekiliş alanları ve toplam sulanan alanlar içindeki payı giderek
artmaktadır. Örneğin 2015 yılında toplam sulanan alanların %26’sını tek başına mısır
oluşturmuştur ki bu durum su tüketimi, su kaynaklarının yönetimi ve gıda güvencesi
konuları dikkate alındığında düşündürücü bir durumdur.
Türkiye genelinde tarımsal sulamanın çok büyük bir kısmı geleneksel yöntemlerle
yapılmaktadır. Su kaynaklarının verimli kullanıldığı modern sulama yöntemlerinin (damla
veya yağmurlama) kullanımı ise çok sınırlıdır. Son yıllarda modern basınçlı sulama
yöntemlerinin kullanımında artış olmasına rağmen, Türkiye geneli için sulama
yöntemlerine yönelik resmi en güncel veri, 2001 yılında yapılan Genel Tarım Sayımı’nda
yer almaktadır. Bu verilere göre; toplam sulama yapılan alanın (3505749 ha) %81.7 sinin
salma sulama; %16.6’sının yağmurlama ve %1.7’sinin damla sulama yöntemi ile sulandığı
belirtilmektedir (TÜİK, 2001). Diğer bir ifadeyle, en büyük orana sahip olan ve birçok
olumsuz etkisi olan salma sulamanın alanı ve kullanılan su miktarı güncel olarak belli
değildir. Salma sulama yöntemleriyle yapılan yanlış sulama uygulamaları; su ve toprak
kaynaklarının miktar ve kalite açısından olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.
Özellikle kapalı havzalarda salma sulamayla birlikte yeraltı su seviyesi yükselmekte, kurak
ve yarı kurak iklimlerde buharlaşma neticesinde toprakta tuz konsantrasyonu artmakta ve
sonucunda tuzlulaşma olmaktadır. Basınçlı sulama yöntemlerinde ise kontrollü sulama
yapılabildiğinden söz konusu olumsuzlukları önleyebilmek mümkün olmaktadır (CSB,
2016a). Suyun tarla içerisinde uygulamasında, toprak, bitki ve iklim koşullarına göre
yağmurlama ve damla sulama sistemlerinden yararlanılması, su kayıplarını %30-80
oranında azaltmaktadır (KB, 2014). Bu nedenle kontrollü ve izleme olanağı bulunan
sulama uygulamalarının yaygın olarak hayata geçirilmesi ve bu konuda çiftçilerin her
yönüyle desteklenmesi gerekmektedir. Ancak bu yolla sulamanın doğal kaynaklar üzerinde
yarattığı olumsuz etkilerin önüne geçilebilecektir.
Sulama ile ilgili önemli sorunlardan bir diğeri sulama işletmeciliğidir. Türkiye’de
beş tip sulama işletmeciliği şekli bulunmaktadır. Bunlar; Kamu sulama işletmeciliği, yerel
yönetimle sulama işletmeciliği, sulama birliği işletmeciliği, sulama kooperatifleri
işletmeciliği ve halk (çiftçilerin) sulaması işletmeciliğidir (Şahin, 2007). Son 20 yılda
Türkiye’de kamu sulama işletmeciliğinin payının giderek azaldığı, su kaynaklarının ve
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yönetiminin özel sektöre devredildiği görülmektedir. 2015 yılı itibariyle Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye açılan toplam sulama alanı 3026237 ha’dır.
Bu alanın, yaklaşık %6’sı (189601 ha) DSİ tarafından işletilmektedir. %77’sinin
(2.325.378 ha) işletmesi su kullanıcı örgütlerine devredilmiş; %0.6’sı (17285 ha) bedeli
karşılığında başka kurumlar için inşa edilmiş ve %16’sı (493973 ha) sulama kooperatifleri
adına geliştirilmiştir (DSİ, 2017). Su kaynakları ve yönetiminin özel sektöre devrinin
faydalarının yanı sıra çevresel, ekonomik ve toplumsal açıdan birçok sorunu da
beraberinde getireceğine vurgu yapılmaktadır. Yapılan birçok çalışma su yönetimindeki bu
yeni yapılanmadan sonra su fiyatlarının arttığını göstermektedir.
Türkiye’de su yönetimi konusunda çok sayıda kurum ve kuruluş yetki ve
sorumluluk sahibidir. Bu kurumların, suyun korunması ve kullanılması ile ilgili görev,
yetki ve sorumlulukları, ilgili yasal düzenlemelerde tanımlanmıştır. Bu çok başlı durum, su
ile ilgili hizmetlerin etkin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Su sektöründeki bu dağınık
yapılanma ve farklı sorumluluklar, hizmetlerde maliyetin yükselmesine ve ölçek sorununa
sebep olmaktadır (OSB, 2013).
Su yönetimi politikalarında fiyatın yönlendirici ve kontrol edici bir araç olarak
kullanılması artık daha yaygın olarak görülmektedir. Suyun fiyatı, kullanılan suyun
miktarını azaltma, sulama kurumunun finansmanı ve sulama yatırımından faydalananların
geri ödemesi gibi farklı amaçları içerebilmektedir (Aydoğdu ve ark., 2015). Türkiye’de
sulama suyunun ücretlendirmesi yaygın olarak, sulanan ürünün çeşidini ve arazi genişliğini
esas alan “alan bazlı sabit” ücretlendirme şeklinde uygulanmaktadır. Sulama birliklerince
işletilen sulama tesislerinin çiftçilerden tahsil edeceği su kullanım bedeli her yıl Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenmekte ve resmi gazetede yayımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle,
söz konusu ücretlendirmede çiftçilerin kullandığı suyun miktarı dikkate alınmamaktadır.
Bu durum su ve toprak kaynaklarının korunması açısından önemli bir eksikliktir. Yeni
düzenlemelere göre, suyun ücretlendirmesinde hacim esasının temel alınması
planlanmıştır. Bu durum, üreticilerin ve su kaynaklarının korunması bakımından oldukça
olumlu bir gelişmedir. Ayrıca pompajlı tesislerde sulama bedeli ücretleri saat hesabıyla
yapılmaktadır. Elektrik kullanımı ile hesaplanan maliyetlerde, sulama maliyetlerinin büyük
kısmını elektrik maliyetleri oluşturmaktadır. Birçok işletmede elektrik borcu nedeniyle
önemli sulama sorunları yaşanmaktadır.
Sulamaya açılan alanların tamamında çeşitli nedenlerle sulama yapılamamaktadır.
Bu durum sulama yatırımlarının başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Sulama
işletmelerinin performans göstergelerinden olan sulama oranı ve sulama randımanının
uzun yıllar ortalaması sırasıyla %62 ve %42 olmuştur (KB, 2013). Sulamaya açılan
alanlarda sulama oranın düşük olmasının birçok nedeni vardır. Çiftçilerin alışkanlıkları,
tarım arazilerinin küçük ve parçalı olması, tarımsal girdi fiyatlarının yüksek buna karşılık
ürün fiyatlarının düşük olması, pazar ve pazarlama sorunları, sermaye ve bilgi yetersizliği
gibi sosyo-ekonomik sorunlar (%27) ile nadas alanlarının varlığı (%14) ve yağışların
yeterli görülerek bazı ürünlerin sulanmaması (%27) söz konusu durumun en önemli
unsurlarındandır. Yağışlar ve tesislerdeki kullanılabilir su miktarındaki değişimler ile
sulama tesislerinin ve bakım-onarım çalışmalarının yetersizliği (%11) de sulama oranını
etkilemektedir. Ayrıca son yıllarda tarım alanlarının yerleşim, sanayi ve turizm alanlarına
dönüşmesindeki (%5) hızlı gelişmelerde sulama oranını etkileyen diğer önemli
faktörlerdendir (DSİ, 2011).
Suyun bulunduğu yer ve miktarı çok önemli bir konudur. Bununla beraber
günümüzde artık suyun kalitesi de önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle suyun miktar
ve kalitesine etki eden ya da edebilecek unsurların bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi
gerekmektedir.
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Türkiye’nin su kalitesi ile ilgili birinci öncelikli sorunu su kirliliğidir. Yapılan
yüzey suyu kalite sınıfları analiz sonuçlarına göre; %15.5’i az kirlenmiş, %23.2’si
kirlenmiş ve %45’i çok kirlenmiş su olarak belirlenmiştir (CSB, 2016b). Başka bir ifadeyle
yüzey sularının yaklaşık %84’ü kirlenmiştir. Yüzey sularının muhtemel kirlenme
nedenlerinin başında evsel atıksular gelmektedir. Bunu sırasıyla zirai ilaç ve gübre
kullanımı ile evsel katı atıklar takip etmektedir. GTHB, 2015 yılı verilerine göre; gübre
tüketimi 2002 yılına göre %22 oranında artmış ve tüketim 5507780 ton olarak
gerçekleşmiştir (BÜGEM, 2017). Gübre tüketimi sera gazı emisyonları ve su kaynakları
bakımından tehlike oluşturmaktadır. Üretim ve verimliliği artırmak için yapılan mevcut
uygulamalar, sentetik kimyasal gübrelerin tüketimini artırmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde
yaklaşık %73 oranında yüzey sularının kullanıldığını düşündüğümüzde, diğer sektörleri de
göz ardı etmeden tarımın hem su kaynaklarını kirleten hem de bu kirlilikten etkilenen
yapısının değiştirilmesi gerekmektedir. Sentetik kimyasal ilaç ve gübrelerin doğru zaman
ve miktarda kullanılması, kullanılmış tarımsal ilaç ve gübre ambalajlarının uygun bir
şekilde ortadan kaldırılmasını sağlayacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca ilaç
ve gübrelerin drenaj sularıyla su kaynaklarına bulaşma riski önlenmelidir.
Yapılan analizlere göre; yeraltı sularının %44’ünün zayıf kalitede olduğu
belirlenmiştir. Yeraltı sularının muhtemel kirlenme nedeni olarak ise en çok zirai ilaç ve
gübre kullanımı belirtilmiş olup, bunu evsel atık sular, sanayi kaynaklı atıksular ile evsel
katı atıklar takip etmektedir (CSB, 2016b).
Buraya kadar su kaynaklarının ve yönetiminin en önemli sorunları kısaca
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’nin gelecekte su sıkıntısı çeken ülke
durumuna düşmesini önlemek amacıyla su kaynaklarının miktarının ve kalitesinin
korunması, geliştirilmesi ve başta tarımsal faaliyetler olmak üzere sürdürülebilir su
yönetiminin uygulanması ve yetersizliklerin giderilmesinin öncelikli olduğu görülmektedir.
3.3. İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri
İklim değişikliği, hava olaylarında meydana gelen ani, şiddetli ve önemli
değişikliklerdir. İklim değişikliğinin önemli sebeplerinden biri olarak, sera gazı
emisyonlarındaki artış gösterilmektedir. Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC)
Beşinci Değerlendirme Raporuna göre; 20. yüzyılın ortalarından itibaren atmosferde
seragazı konsantrasyonlarında gözlenen artış sonucu küresel sıcaklık son 150 yıl içerisinde
yaklaşık 0.8°C yükselmiştir ve yükselmeye de devam etmektedir (IPCC, 2014).
İklim değişikliğinin hidrolojik döngü üzerindeki etkisi ile yağışlarda ve su
akımlarında daha fazla değişkenlik görüleceği, aşırı hidrolojik olayların yoğunluğunun
artacağı öngörülmektedir. Bu durumda su kaynaklarının temininde ve kalitesinde önemli
değişiklikler ortaya çıkacaktır.
İklim değişikliği kaynaklı sıcaklık rejimindeki değişiklikler, yağmur, kar yağış
zaman-miktarını ve dolayısıyla yeraltı ve yerüstü su miktarını etkilemektedir. Sıcaklıktaki
artış buharlaşmayı hızlandırmakta ve bu durum da, sulama suyu hacminin düşmesine
neden olmaktadır. Dünyada birçok ülkede büyük kuyular ve akiferler kurumakta, taban
suyu seviyeleri düşmekte, sulak ve bataklık alanlar giderek yok olmaktadır. Küresel
ısınmadaki her bir derecenin, yenilenebilir su kaynaklarında %20 azalmaya neden olacağı
ve bu azalmadan, her bir derece artışı için dünya nüfusunun ilave %7’sinin etkileneceği
beklenmektedir (UN, 2016). Bu değişikliklerin, başta içme-kullanma ve tarımsal üretim
olmak üzere, enerji, sağlık, turizm, ulaşım, taşkın ve kuraklık olayları ile ekosistem
bütünlüğü üzerine olumsuz etkileri olacaktır (Yıldız, 2017).
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3.4. İklim Değişikliğinin Türkiye Su Kaynakları Üzerine Beklenen Etkileri
Türkiye, IPCC raporlarına göre iklim değişimi etkilerine en hassas bölgelerden
birisinde yer almaktadır. Türkiye’nin daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha
belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağı belirtilmektedir. Türkiye’de iklim değişikliğinin,
gıda üretimi ve güvencesi için elzem olan su ve toprak kaynakları ve dolayısıyla kırsal
kalkınma üzerinde şiddeti giderek artan olumsuz etkiler yaratması beklenmektedir.
Örneğin, bu yüzyılın sonunda Türkiye’nin Ege kıyılarında yer alan Gediz ve Büyük
Menderes Havzaları’nda yüzey sularının %50’sinin kaybolacağı, tarımda, yerleşimlerde ve
sanayide aşırı su sıkıntısı yaşanacağı tahmin edilmektedir (CSB, 2011).
İklim koşullarında ani mevsimsel değişiklikler, aşırı sıcaklar, fırtına ve sellerin
neden olacağı su kaynakları sorunları ve buna bağlı sektörlerin ekonomik kalkınmasına
etkileri (çölleşme, kuraklık nedeniyle yaşanan tarım ekonomisi sorunları vd.) birçok ülkede
olduğu gibi Türkiye’ de de önemli bir gündem maddesidir. Yapılan birçok çalışmanın
bulgularına göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde su kaynaklarının yakın gelecekte iklim
değişikliğine bağlı olarak daha fazla etkileneceği beklenmektedir. Türkiye’nin İklim
Değişikliği Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nda, temelde beş etkilenebilirlik alanına
odaklanılmıştır. Bunlardan biri de su kaynakları yönetimidir (CSB, 2012).
İklim değişikliğinin önemli sebeplerinden biri olarak gösterilen sera gazı
emisyonlarının Türkiye’de sektörlere göre salınan sera gazlarının miktarları Çizelge 1. de
gösterilmektedir. 2015 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 475.1
milyon ton olarak hesaplanmıştır. 2015 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük
payı %71.6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %12.8 ile endüstriyel
işlemler ve ürün kullanımı, %12.1 ile tarımsal faaliyetler ve %3.5 ile atık takip etmektedir
(TÜİK, 2017).
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Çizelge 1. Sektörlere göre toplam sera gazı emisyonları (CO2 eşdeğeri), (milyon ton)
Yıl

Toplam

1990 yılına göre
Enerji
değişim (%)

1990
214.0
3.3
1991
221.1
6.3
1992
227.4
10.6
1993
236.7
7.6
1994
230.3
15.2
1995
246.6
23.5
1996
264.2
28.8
1997
275.6
29.7
1998
277.6
29.2
1999
276.4
38.6
2000
296.5
29.8
2001
277.7
33.0
2002
284.6
42.1
2003
304.1
47.3
2004
315.1
57.6
2005
337.2
69.0
2006
361.7
84.6
2007
395.0
83.1
2008
391.8
87.4
2009
400.9
90.1
2010
406.8
103.9
2011
436.4
109.8
2012
448.9
106.6
2013
442.2
112.9
2014
455.6
122.0
2015
475.1
Kaynak: TÜİK, 2017.

134.4
138.5
144.7
152.2
148.9
163.5
179.2
191.2
191.0
190.2
211.7
195.0
201.9
216.6
223.3
241.0
260.5
291.4
288.5
294.6
291.8
313.9
319.3
308.3
321.2
340.0

Endüstriyel
Tarımsal
işlemler ve
Atık
faaliyetler
ürün kullanımı
23.7
44.8
11.1
25.4
45.8
11.3
25.1
46.1
11.5
26.0
46.8
11.8
25.3
44.0
12.0
27.3
43.4
12.4
28.1
44.2
12.7
29.0
42.1
13.2
29.3
43.7
13.5
27.8
44.4
14.0
27.8
42.5
14.5
27.9
39.8
15.0
29.3
38.0
15.4
30.5
41.2
15.9
33.1
42.2
16.5
35.9
43.3
16.9
39.0
44.8
17.5
41.5
44.4
17.7
43.4
42.1
17.8
45.1
43.4
17.9
51.0
45.8
18.2
55.8
48.1
18.5
57.7
53.8
18.1
60.2
57.2
16.5
60.8
57.2
16.4
60.7
57.4
16.9

Türkiye’de tarım, enerji ve endüstriyel faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgelerde ve
kentsel yerleşim alanlarında yerüstü ve yeraltı su kaynakları iklim değişikliği nedeni ile
tehdit altındadır. Su açısından dünyanın yarı-kurak bir bölgesinde bulunan Türkiye'nin
yağış rejimi, mevsimlere ve bölgelere göre büyük farklılıklar göstermekte olup, bazı akarsu
havzalarında su ihtiyaçlarının, kaynakların potansiyelini aşmış durumda olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de iklim değişikliğinden kaynaklanan yaz
sıcaklıklarının artması, kış yağışlarının azalması (özellikle batı illerinde), yüzey sularının
kaybı, kuraklıkların sıklaşması, toprağın bozulması, kıyılarda erozyon, taşkın ve su
baskınları gibi etkiler doğrudan su kaynaklarının varlığını tehdit etmektedir. 2100 yılına
kadar yapılan öngörülerde, sıcaklıkların artışına da bağlı olarak kış yağışlarının daha çok
yağmur şeklinde düşmesi ve kar örtüsünün daha hızlı bir şekilde eriyerek yüzeysel akışa
katılması söz konusudur. Aynı zamanda yağışların yıl içerisindeki dağılımının yani şiddet
ve sıklığının da değişmesi veya kayması gözlenecektir. Yağışın kar yerine daha çok
yağmur şeklinde düşmesi ve kar yükünün daha hızlı bir şekilde erimesi, özellikle kentsel
ve tarımsal su ihtiyaçları yıl boyunca yüksek rakımlardaki kar yükü tarafından regüle
edilen bölgelerde suya en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda sıkıntı duyulmasına neden
olacaktır. Su döngüsündeki düzenin bu şekilde değişmesi, su kaynaklarının kalitesinde ve
temininde önemli değişikliklere neden olacak ve gıda üretimi dâhil olmak üzere, iklime
bağımlı birçok sektörü etkileyecektir. Türkiye’de iklim değişikliğinden kaynaklanan yaz
sıcaklıklarının artması, kış yağışlarının azalması (özellikle batı illerinde), yüzey sularının
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kaybı, kuraklıkların sıklaşması, toprağın bozulması, kıyılarda erozyon ve su baskınları gibi
etkiler doğrudan su kaynaklarının varlığını tehdit etmektedir (CSB, 2011).
Türkiye’de; küresel ısınma ve iklim değişimi senaryolarını dikkate alarak su
kaynaklarının yönetim ve planlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, yutak alan olarak adlandırılan orman, mera
ve sulak alanların mevcutlarının korunması ve geliştirilmesi, modern sulama tesislerinin
hızla tamamlanması, içme ve kullanma suyu, katı atıkların bertarafı, atıksu arıtma
tesislerinin inşası, erozyon kontrolü, orman yangınları ile mücadele gibi pek çok hususta
faaliyetler yürütülmeye çalışılmaktadır (COB, 2008).
4. SONUÇ
Su kaynaklarının yaşam için ekolojik ve ekonomik faydaları, iklim değişikliğinin
etkilerini dikkate aldığımızda artık daha fazla önemlidir. Bu nedenle doğal ve yapay su
kaynaklarında su yönetiminin çok iyi planlanması gerekmektedir.
Su ve su kaynakları, Türkiye için kalkınma ve refahın artırılmasında her zaman kilit
unsur olmuştur. Türkiye’nin su politikalarında genellikle; enerji bağımlılığının azaltılması
başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması, tarımsal üretimin
artırılması dolayısıyla gıda güvencesinin sağlanması, tüm sektörlerin artan su talebinin
karşılanması konuları belirleyici rol üstlenmiştir. Bununla beraber eksik birtakım uygulama
ve politikalar nedeniyle su kaynakları yok olmuş ve kirlenmiştir.
Yaşanan tüm değişimler, mevcut uygulama ve politikaların yetersizliklerinin bir an
evvel çözülerek, su verimliliği, sürdürülebilirlik ve kamu yararını odağa koyan stratejilerin
belirlenmesini, tek elden ve bütüncül bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğini
göstermektedir. Aslında konu ile ilgili birçok strateji ve düzenleme bulunmaktadır.
Bununla beraber yapılan düzenlemeler incelendiğinde, etkili bir su yönetimi için belirlenen
hedeflere ulaşmamızı sağlayacak uygulamaların esnetilebildiği, çevresel koşulları
zorlayıcı, olagelen düzeni sürdürmeye yönelik olduğu ve gelecek için riskler
oluşturabildiği görülmektedir. Su yönetimi ve iklim değişimi stratejilerinin etkili bir
şekilde uygulanması için tüm kurumlar ve toplumun geneli tarafından içselleştirilmesine
olanak tanıyacak politikalar hayata geçirilmelidir. Bu konuda kararlılık gösterilmesi ise
daha da önemlidir.
Yapılan incelemeler, Türkiye’de suyu en fazla kullanan sektör olan tarımda su
kayıplarının yüksek olduğunu ve bu durumun genellikle uygun olmayan sulama
yöntemlerinin kullanılmasından kaynaklandığını göstermektedir. Suyun akılcı bir şekilde
kullanılmasına olanak tanıyacak ve su tasarrufu sağlayan uygulamaların yaygınlaştırılması
ve sulamaların mutlaka bitki su ihtiyacına göre yapılması gerekmektedir. Mevcut suyun
muhafazası ve yeniden kullanımına olanak tanıyan su hasadı, malçlama ve işlemesiz tarım
gibi tekniklerin daha çok kullanılmasının sağlanması en iyi çareler arasındadır. Bunun
yanında tarımsal kirliliğin önüne geçebilecek olan organik tarım, iyi tarım, agroekolojik
tarım gibi sürdürülebilir tarım sistemlerinin daha fazla yaygınlaştırılması ve çiftçilerin bu
yönde desteklenmesi yine iyi bir su yönetimi için yapılabilecekler arasındadır.
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DAMLA SULAMA SİSTEMİ İLE SULANAN MISIRIN SU VERİM
İLİŞKİLERİ
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Özet
Bu araştırma, mısırın su verim ilişkisinin belirlenmesi amacıyla 2009-2010 yıllarında Menemen
Ovasında yürütülmüştür. Araştırmada damla sulama sistemi kullanılmış ve sulamalar 7 gün arayla
A sınıfı buharlaşma kabından olan buharlaşmaya dayalı olarak yapılmıştır. Damla sulamada
lateraller her sıraya bir lateral ve iki sıraya bir lateral olacak şekilde yerleştirilmiştir. Konulara, 7
günlük toplam buharlaşmanın %100, 75, 50, 25’i sulama suyu olarak uygulanmış ve ayrıca susuz
konu incelenmiştir. Her sıraya bir lateralin döşendiği konudan daha yüksek verim alınmasına
rağmen yapılan istatistiki analizde lateral sayısının verime etkisi önemsiz bulunmuştur. Sulama
suyu miktarının mısır dane verimleri üzerine etkisi her iki yılda da %99 güven ile önemli olmuştur.
En yüksek verimler her sıraya bir lateralin döşendiği ve 7 günlük toplam buharlaşmanın
%100’ünün sulama suyu olarak uygulandığı konudan elde edilmiştir. Bu konudan 2009 ve 2010
yıllarında elde edilen ortalama mısır dane verimi sırasıyla 1223-1125 kg da-1, uygulanan sulama
suyu 371-313 mm, su tüketimi ise 482-475 mm olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Damla Sulama, Mısır, Su Tüketimi, Verim

WATER-YIELD RELATIONSHIPS OF CORN IRRIGATED BY DRIP
IRRIGATION SYSTEM
Abstract
This research carried out to determine the relationships between water and yield of in the year of
2009-2010 in Menemen Plain. In this research drip irrigation system was used, irrigations was
conducted seven days intervals according to evaporation measured from class A evaporation pan.
Drip irrigation system was planned that one lateral each rows and one lateral two rows. 100, 75, 50
and 25 % of the 7 days total evaporation were applied as irrigation water to each trial, as well as
control trial has been examined. Even though higher yield has been obtained from the treatments
under one lateral for every rows, the effect of the number of lateral to the corn yield was
insignificant according to the statical analyses. The effect of the amount of irrigation water on corn
grain yields was determined at the level of significance 0.01 in both years. The highest yield of
corn grain were obtained from the treatment which is based on 100% of evaporation and one lateral
each row. Average corn grain yields were 1223-1125 kg da-1 in the years of 2002 and 2003.
Applied irrigation water were 371-313 mm and water consumptions were 482-475 mm.
Key Words: Drip Irrigation, Corn, Water Consumption, Yield
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GİRİŞ
Günümüzde ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri, nüfus artışının
paralelinde tarımsal ürünlere talebin artışı ve buna bağlı olarak su ihtiyacının
fazlalaşmasıdır.
Şehir ve sanayi sektörü için içme ve kullanma su talebi arttıkça tarımsal amaçla
kullanılan su kaynakları da azalacaktır. Bu durumda daha yüksek üretim için su ve arazi
kullanım etkinliğini arttırmak gerekmektedir. Bunu başarmak için sulama yöntemi, su ve
toprak kaynaklarının optimum kullanımına yönelmek durumundadır. Kaynakları etkin
kullanmanın yolu mevcut kullanımı bilmek ve darboğazları ortaya koyup çözüm üretmekle
mümkündür. Bu nedenle tarımsal üretimde çok önemli bir girdi olan sulama suyundan
optimum faydayı sağlayacak yöntemleri kullanmak gereği ortaya çıkmaktadır.
Sulama suyundan optimum fayda sağlamanın çeşitli yolları vardır. Bunlar
genellikle sulama suyunu kontrollü bir şekilde kullandıran yöntem ve sistemlerdir. Ancak
bu yöntem ve sistemler su kaybını veya su tüketimini azaltırken verimde önemli ölçüde
düşüşe neden olmamalıdır.
Günümüzde bu koşulu sağlayan yöntemlerden birinin de damla sulama yöntemi
olduğu bilinmektedir. Bu yöntemle, su bitki kök bölgesine verilerek buharlaşma ve derine
sızma kayıplarının minimum olması sağlanmakta, ayrıca kök bölgesinde düşük nem
tansiyonu oluştuğundan bitki daha az strese girmektedir. Damla sulamada uygulanan su
miktarı kontrollü olduğundan yüzey akışı ve kayıplar olmamakta, su tasarrufu ve
randımanı artmakta, uygulanan birim suya karşılık elde edilen ürün verimi yükselmektedir.
Mısır sulaması konusunda Türkiye ve diğer ülkelerde çok sayıda araştırma
yapılmıştır. Ul (1990) Menemen Ovası koşullarında, Çetin (1996) Haran Ovası
koşullarında II. ürün mısırın su tüketimini belirlemek amacıyla çalışma yaparken,
Beyazgül (1997) Menemen Ovası koşullarında yetiştirilen ikinci ürün mısırın su tüketimini
tespit etmek amacıyla yaptığı çalışmada mısır bitkisinin dört farklı gelişme dönemini (Asusuz, B-tepe püskülü, C-tepe püskülü+süt olumu, D-boğaz doldurma+koçan püskülü
tozlanması, E-tepe püskülü+koçan püskülü tozlanması+süt olumu, F-boğaz doldurma+tepe
püskülü çıkarma+koçan püskülü tozlanması+süt olumu) dikkate almıştır, Araştırma
sonuçlarına göre F konusu önerilirken, tav suyu hariç olmak üzere sulama suyu ihtiyacının
515 mm, su tüketiminin ise 636 mm olduğu belirtilmektedir.
Değirmenci ve ark. (1998) Harran Ovası koşullarında II. Ürün mısırın su verim
ilişkilerini araştırdıkları çalışmalarında, mısırın farklı gelişim dönemlerindeki su
kısıtlarının verim üzerine etkilerini incelemişlerdir. Araştırmada mısırın mevsimlik verim
tepki etmeni ky’nin 1.582 olduğunu belirlemişlerdir. Araştırmacılar mısırın değişik
gelişme dönemlerindeki ky değerlerini de hesaplamışlardır.
Gündüz ve ark. (2008), Balıkesir koşullarında yaptıkları çalışmada mısırın bitki
boyu 40-45 cm olduğunda, tepe püskülü, koçan çıkarma ve süt olum dönemlerinde olmak
üzere 4 defa sulanması gerektiğini, su kısıtı durumunda ise tepe püskülü ve süt olum
dönemlerinde iki defa sulamanın uygun olacağını belirtmişlerdir.
Balçın (2004), karık sulamada farklı planlama ölçütlerinin performansa etkisini
saptamış, Özyurt ve ark. (2009), tarafından ardışık karık sulama işletim biçiminin mısırda,
Değirmenci ve ark. (2012) Harran Ovası koşullarında II. ürün mısırda farklı karık işletim
tekniklerini araştırmışlardır.
Gündüz ve Korkmaz (2014) Menemen Ovasında karık ve ardışık karıkta kısıntılı
sulama uygulamalarının mısır verimine etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmaya
göre, en yüksek dane verimini bitki gelişim dönemi (bitki boyu 75 cm), tepe püskülü ve süt
olumunda olmak üzere üç defa 0-90 cm toprak katmanındaki eksik nem tarla kapasitesine
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çıkarıldığında (yaklaşık 105 mm) ve her sulamada tüm karıklara su verildiğinde elde
etmişlerdir. Sulama suyu kısıtının olduğu zamanlarda yine üç defa olmak üzere ve verilen
su miktarı kontrol edilebiliyorsa etkili kök derinliğindeki eksik nemin %75 kadarı
(yaklaşık 80 mm) tüm karıklara verilmelidir. Eğer su kısıtının olduğu zamanlarda verilen
su miktarı kontrol edilemiyor ise karıklar ardışık olarak sulanmalı ve sulanacak karıktaki 090 cm toprak katmanındaki eksik nemin tamamı (yaklaşık 62 mm) sulama suyu olarak
verilmelidir. Bu uygulamada %43 su tasarrufuna karşılık %9 verim azalması olmaktadır.
Bu çalışma, damla sulama yöntemi ile mısır bitkisinin su verim ilişkilerini
belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma, Menemen Ovasında bulunan Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi arazisinde 2009-2010 yıllarında yürütülmüştür.
Aluviyal araziler ile koluviyal dağ eteklerini kapsayan Menemen Ovası’nı doğu ve
kuzeyden dik eğimli tepeler kuşatmaktadır. Gediz aluviyal tabanı 0-6 m, yan aluviyaller ise
6-30 m yükseltide olup çevre dağlarının yüksekliği ise 1100 m’ye yaklaşmaktadır. Ovada 5
toprak birliği içinde 16 toprak serisi bulunmaktadır (Topraksu, 1971).
Menemen Ovasında Akdeniz iklimi hâkim olup yazları sıcak ve kurak, kışları ılık
ve yağışlıdır. Uzun yıllar ortalama iklim verilerine göre; toplam yıllık yağış 545 mm,
ortalama sıcaklık 16.9 oC olup, en sıcak ay ortalaması 27.0 oC ile temmuz ve en soğuk ay
ortalaması 7.9 oC ile ocak ayıdır. Çizelge 1’de görüldüğü gibi araştırmanın yürütüldüğü
2009-2010 yıllarında sırasıyla ortalama sıcaklık 17.5-18.1 oC, yıllık toplam yağış 640.2707.4 mm ve ortalama nispi nem %63.8-66.4 olarak ölçülmüştür (MGM, 2016).
Çizelge 1. Menemen ilçesi 2009 ve 2010 yılları ile uzun yıllar iklim verileri
Ortalama sıcaklık ( oC)
Yağış (mm)
Buharlaşma (mm)
Nispi nem (%)
Aylar
2008 2009- 19542008 2009- 1954- 20082009- 1954- 2008 2009 1954-2009 2010 2015
-2009 2010 2015 2009
2010
2015
-2009 -2010 2015
Ekim
18.
19.6 17.4
13.
17.0 38
85.4
81.8
99.2
63.
66.
60.8
4 75.
Kasım 5 14.
13.3 13.0
70.0 75
47.4
43.2
57.0 9 73. 9 75.
65.0
4
2
5
4
Aralık
9.8
11.8 9.6
58.
165. 108
40.4
40.4
43.8
72.
76.
68.0
6 148 8 108. 91
Ocak
9.0
9.4
7.9
42.5
43.7
43.8 9 74. 9 74.
66.6
.4
8
2
3
Şubat
9.2
11.6 8.8
114 199. 74
44.7
48.1
49.1
73.
74.
63.9
.2131 6 20.2 62
Mart
10.
11.7 11.0
67.8
74.0
77.6 9 72. 4 69.
62.2
6
.8
2
5
Nisan
15.
15.7 15.0
46.
51.0 43
93.2
107.8 109.7 70.
63.
59.2
6 9.6
Mayıs 1 20.
20.6 20.0
23.4 27
158.2
151.1 167.3 0 55. 6 58.
55.7
5
5
5
Haziran 25.
24.2 24.7
7.6
16.6 9
194.2
152.9 218.6 51.
61.
49.3
2
3
4
Temmu 27.
27.6 27.0
7.0
2
216.8
185.6 258.2 50.
55.
47.3
z Ağustos 9 26.
28.6 26.4
3
202.5
170.6 226.8 6 47. 4 58.
49.0
9
2
3
Eylül
22.
23.1 22.3
34.
28.0 13
119.6
117.0 159.1 60.
62.
55.0
8 640 707. 545
Yıllık 3 17.
18.1 16.9
1312.7 1216. 1510 9 63. 5 66.
58.5
5
.2
4
2
8
4
Deneme toprakları tın bünyeli olup bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 2’de

verilmiştir. Araştırmada kullanılan sulama suyunun kalitesi Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik
Usuller Tebliğine göre T2 (1.01 dS/m) olup sulamada kullanılmasındaki zararı az ve orta
derecededir.
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Çizelge 2. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Toprak
Tarla
Solma Hacim
Kireç
Organik
EC
derinliği Bünye kapasitesi noktası ağırlığı
CaCO3 madde
(dS/m)
(cm)
(Pw%)
(Pw%) (g/cm3)
(%)
(%)
0-30
L
24.8
11.8
1.40
0.78
4.1
1.4
30-60
L
23.6
10.8
1.31
1.18
4.5
1.3
60-90
CL
23.5
12.5
1.24
1.11
6.4
1.1

pH
7.6
7.5
7.8

Araştırmada kullanılan damla sulama sisteminde 3.75 l/s debili basınç
düzenleyicili, lateral üzerine geçik (on line) damlatıcılar 20 mm PE borulara
yerleştirilmiştir. Sulama sisteminin projelendirilmesinde toprak bünyesi ve infiltrasyon hızı
(8 mm/h) göz önünde bulundurulmuş ve sistem 1,5 atm basınçta çalıştırılmıştır.
Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde üç
tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.
Denemede ana konular, L1: her sıraya bir lateral, L2: iki sıraya bir lateral
döşenmesi; alt konular, Kp1.0: 7 günlük toplam buharlaşmanın %100’ünün sulama suyu
olarak uygulanması, Kp0.75: Kp1.0 konusuna verilen suyun %75’inin sulama suyu olarak
uygulanması, Kp0.50: Kp1.0 konusuna verilen suyun %50’inin sulama suyu olarak
uygulanması, Kp0.25: Kp1.0 konusuna verilen suyun %25’inin sulama suyu olarak
uygulanması, Kp0 (So): sulamasız olan konulardır.
Sulama suyu miktarı Eşitlik 1 ile hesaplanmıştır (Yıldırım ve Madanoğlu, 1985).
I= A.Epan. Kp. Pıo
(1)
Eşitlikte; I: sulama suyu miktarı (l), A: parsel alanı (m2), Epan: sulama aralığındaki
toplam buharlaşma miktarı (mm), Kp: pan katsayısı, Pıo= ıslatma oranıdır. Buharlaşma
değerleri araştırma alanına yerleştirilen A sınıfı buharlaşma kabından ölçülmüştür.
Sulamalarda her sıraya bir lateralin yerleştirildiği L1 konularında arazi yüzeyinin tamamı
ıslandığından Pıo =1 olarak alınırken, iki sıraya bir lateralin yerleştirildiği L2 konularında
arazi yüzeyinin %65’i ıslandığından Pıo =0.65 olarak alınmıştır.
Bitki su tüketimleri 0-100 cm toprak derinliği için aşağıdaki su dengesi eşitliği
(Eşitlik 2) ile hesaplanmıştır (James, 1988).
ET= I+P±ΔSW-Dp-Rf
(2)
Eşitlikte; ET: bitki su tüketimi (mm), I: sulama suyu miktarı (mm), P: yağış (mm),
ΔSW: toprak su içeriğindeki değişim (mm), Dp: derine sızma (mm) ve Rf: yüzey akış
(mm)’dır. Sulamaların damla sulama sistemi ile yapılmasından dolayı Rf değeri ve derine
sızma tespit edilemediğinden Dp değeri sıfır olarak alınmıştır.
Deneme alanı topraklarından 0-30, 30-60, 60-90 cm derinliklerde alınan örneklerde
tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı ve toprak bünyesi gibi fiziksel analizler ile
toprak reaksiyonu, elektriki geçirgenlik, organik madde ve kireç gibi kimyasal analizler
Tüzüner ve ark. (1990) verilen metotlarla yapılmıştır.
Toprak işleme ve gübreleme: Deneme kurulacak arazi her yıl sonbaharda pulluk ile
sürülmüştür. İlkbaharda toprak koşulları uygun olduğunda gerekli gübreler atıldıktan sonra
ikileme aletleri ile toprak işlemesi yapılmıştır. Verilecek gübre miktarı ocak ayında alınan
toprak örneklerinde yapılan analizlerle belirlenmiştir. Fosforlu gübrenin (P2O5, %43 triple
süper fosfat) tamamı ve azotlu gübrenin (N, %21 amonyum sülfat) yarısı ilk toprak
işlemesinden önce toprağa amonyum sülfat formunda verilmiştir. Azotlu gübrenin diğer
yarısı (N, %26 amonyum nitrat), ilk çapadan önce gübre makinesi ile sıra aralarına
uygulanmıştır.
Tarımsal işlemler: İlkbahardaki toprak hazırlığı bittikten sonra sıra üzeri 25 cm ve
sıra arası 70 cm olacak şekilde mayıs ayında ekim yapılmıştır. Araştırmada Pioneer 3167
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mısır çeşidi kullanılmıştır. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ana ürün olarak tavsiye edilen bu
çeşit makinalı hasada uygundur (Köseoğlu Tarım, 2011). Mısır çıkışlarının
tamamlanmasından sonra azotlu gübrenin ikinci yarısı atılarak ara çapası yapılmıştır. Eylül
ayının ilk günlerinde hasat yapılmış ve dane verimleri %15 neme göre düzeltilmiştir.
Sulama: Sulamalarda araştırma alanında bulunan A sınıfı buharlaşma kabından olan
buharlaşma miktarları dikkate alınmıştır. Sulamalara 0-90 cm toprak katmanındaki elverişli
nemin yaklaşık %40’ının tüketildiği haziran ayı başında başlanmış ve temmuz ayı sonuna
kadar 7 gün arayla 8 sulama yapılmıştır.
Deneme konularının birikmiş su tüketimleri nem azalma yöntemine göre
hesaplanmıştır (Beyce ve Madanoğlu, 1978).
Mısır verimi ile ilgili analiz ve ölçme sonuçlarının değerlendirilmesinde varyans
analizi ve Duncan testi uygulanmıştır (Yurtsever, 1984).
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Sulama konularının sulama suyu miktarı, su tüketimi ve mısır dane verimleri
Araştırmanın yürütüldüğü 2009 ve 2010 yıllarında konuların mevsimlik sulama
suyu, su tüketimi ve elde edilen mısır dane verimleri, varyans analizi sonucları Çizelge
3’te, verim ortalamaları ve Duncan grupları ise Çizelge 4’de verilmiştir. Sulamalara 0-90
cm toprak katmanındaki elverişli nemin yaklaşık %40’ının tüketildiği haziran ayı başında
başlanmış ve temmuz ayı sonuna kadar 7 gün arayla 8 sulama yapılmıştır. Sulamalarda 7
günlük toplam buharlaşma miktarları, damla sulama sistemindeki ıslatma oranları
(L1= 1.00, L2= 0.65) ile düzeltilerek uygulanmıştır.
Çizelgeden görüleceği gibi 2009 yılında konulara uygulanan sulama suyu 60 (L2Kp
0.25) - 371 mm (L1Kp 1.00), konuların su tüketimleri 160 (S0 susuz) - 482 mm (L1Kp 1.00) ve
elde edilen mısır dane verimleri de 465 (S0 susuz) - 1223 kg da-1 (L1Kp 1.00) arasında
değişmiştir. 2010 yılında ise konulara uygulanan sulama suyu 51 (L2Kp 0.25) - 313 mm
(L1Kp 1.00), konuların su tüketimleri 204 (S0 susuz) - 475 mm (L1Kp 1.00) ve elde edilen
mısır dane verimleri de 524 (S0 susuz) - 1125 kg da-1 (L1Kp 1.00) arasında değişmiştir.
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Çizelge 3. Konuların mevsimlik sulama suyu, su tüketimi, dane verimi ve varyans
analiz değerleri
Konular 2009
Sulama
suyu, mm
L1Kp 1.00 371
L1Kp 0.75 278
L1Kp 0.50 186
L1Kp 0.25 93
L2Kp 1.00 241
L2Kp 0.75 181
L2Kp 0.50 121
L2Kp 0.25 60
S0-susuz -

VK
Tekrar
Lateral
Su
Lateral*Su
Hata
Genel
CV

SD
2
1
4
4
16
29

Su tüketimi, Verim,
mm
kg da-1
482
1223
394
1174
313
982
239
782
363
1161
309
995
259
899
213
734
160
465
2009
KO
3426
41590
494063
6509
2191
72150
9

Su kul.rand.
kg/da/mm
2.54
2.98
3.14
3.27
3.20
3.22
3.47
3.45
2.91

F
1.05
12.69
225.50
2.97

**

2010
Sulama
suyu, mm
313
235
156
78
203
152
102
51
-

2010
KO
3341
28274
306924
3007
4208
46701
10

Su tüketimi,
mm
475
410
341
279
386
345
300
255
204

F
0.52
4.59
72.93
0.71

**

Verim,
kg da-1
1125
1095
936
777
1033
984
866
744
524
Tablo F
%95
19.00
18.51
3.01
3.01

Su kul.rand.
kg/da/mm
2.37
2.67
2.74
2.78
2.68
2.85
2.89
2.92
2.57

%99
99.00
98.50
4.77
4.77

** %99 güven ile

Araştırma süresince deneme alanındaki tabansuyu seviyesi izlenmiş ve maksimum
seviyenin temmuz ve ağustos aylarında 170-180 cm olduğu görülmüştür. Diğer katmanlara
göre 60-90 cm toprak katmanındaki nem değişimlerinin daha az olması nedeniyle;
tabansuyundan bir beslenmenin olabileceği düşünülmektedir. Sulama suyu ve su tüketimi
arttıkça verimlerin de arttığı görülmekle birlikte en yüksek su kullanım randımanı 2009
yılında 3.47 kg/da/mm ile L2Kp 0.50 konusunda 2010 yılında ise 2.92 kg/da/mm ile L2Kp 0.25
konusunda olmuştur. En yüksek verimler 2009 yılında 1223 kg da-1ve 2010 yılında 1125
kg da-1 ile L1Kp 1.00 konusunda alınırken, en düşük verimler ise her iki yılda da S0
konusundan elde edilmiştir. Verim değerleri ile yapılan varyans analizinde her iki yılda da
konular arasında %99 güvenle fark çıkmıştır. Yapılan Duncan testi sonucunda 2009 yılında
5, 2010 yılında ise üç farklı grup oluşurken denemenin birinci yılında Kp 1.00, ikinci yılında
ise Kp 1.00 ve Kp 0.75 konuları I. grupta yer almışlardır.
Çizelge 4. Ortalama verim değerleri ve Duncan grupları
Pan katsayısı
Kp 1.00
Kp 0.75
Kp 0.50
Kp 0.25
Kp 0.0

Verim (kg da-1)
1192
1084
941
758
465

2009
Duncan grubu
a
ab
bc
c
d

Verim (kg da-1)
1079
1039
901
761
524

2010
Duncan grubu
a
a
ab
bc
c

Denemenin yürütüldüğü yıllarda konulara verilen sulama suyu Çizelge 5’te ve aylık
su tüketim miktarları Çizelge 6’da verilmiştir.
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Çizelge 5. Konulara uygulanan sulama suyu, mm
Yıl

009

Y
Sulamalar
1.
Sulama
2.
Sulama
2
3.
Sulama
4.
Sulama
5.
Sulama
6.
Sulama
7.
Sulama
8.
Sulama

Sulama
2
010
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama

Tarih

1Kp1.00

08
.06.2009

8.9
15

.06.2009

0.9
22

.06.2009

2.2
29

.06.2009

0.9
06

.07.2009

1.6
13

.07.2009

3.7
20

.07.2009

7.9
27

.07.2009

5.2

Toplam
1.
.06.2010
2.
.06.2010
3.
.06.2010
4.
.06.2010
5.
.07.2010
6.
.07.2010
7.
.07.2010
8.
.07.2010

71

Toplam

07
3.2
14
5.8
21
3.4
28
0.7
05
7.7
12
2.2
19
7.1
27
2.6
13

Sulama suyu
L
L
1Kp0.75
1Kp0.50
3
2
9.2
9.5
5
3
8.2
5.5
5
3
9.2
6.1
4
3
0.7
0.5
4
3
1.2
0.8
4
3
2.8
1.9
4
3
5.9
4.0
5
4
1.4
7.6
3
2
78
86
3
2
4.9
6.6
3
2
6.9
7.9
4
3
2.6
1.7
3
2
3.0
5.4
3
2
8.3
8.9
4
3
1.7
1.1
4
3
5.3
3.6
4
3
2.0
1.3
3
2
35
56

L
1Kp0.25
1
.7
2
2.7
2
3.1
2
0.2
2
0.4
2
0.9
2
2.0
2
3.8
1
3
1
.3
1
.0
2
0.9
1
.7
1
.4
2
0.6
2
1.8
2
0.7
1
8

L
2Kp1.00
9
5.3
1
3.1
1
3.9
1
6.6
1
7.0
1
8.4
1
1.1
1
5.9
9
41
8
1.6
9
3.3
1
8.2
7
0.0
9
4.5
1
7.4
1
0.6
1
7.7
7
03

L
2Kp0.75
2
9.0
3
4.8
3
5.4
2
9.9
2
0.3
2
1.3
3
3.4
3
6.9
2
81
2
6.2
2
7.5
2
1.2
2
5.0
2
8.4
2
0.6
3
3.0
2
0.8
2
52

L
12Kp0.50

1
2.6
2
6.5
2
7.0
1
3.3
2
3.5
2
4.2
2
5.6
2
7.9
1
21
1
0.8
1
1.6
2
4.1
1
0.0
1
2.3
2
3.7
2
5.3
2
3.8
1
02

L
2Kp0.25

1
.3
1
.3
1
.5
1
.6
1
.8
1
.1
1
.8
1
.0
1
0
1
.4
1
.8
1
.1
1
.0
1
.1
1
.9
1
.7
1
.9
1
1

L
6
8
8
6
6
7
7
9

-

6
5
5
7
5
6
6
7
6
5

2009 yılında en fazla su verilen L1Kp1.00 konusuna 38.9 – 55.2 mm arasında 8
defada toplam 371 mm, en az su verilen L2Kp0.25 konusuna 6.3-9.0 mm arasında yine 8
defada toplam 60 mm sulama suyu uygulanmıştır. 2010 yılında ise en fazla su verilen
L1Kp1.00 konusuna 30.7 – 47.1 mm arasında 8 defada toplam 313 mm, en az su verilen
L2Kp0.25 konuna 5.4-7.7 mm arasında yine 8 defada toplam 51 mm sulama suyu
uygulanmıştır.
En fazla sulamanın yapıldığı L1Kp1.00 konusunun 2009 yılındaki en az aylık su
tüketimi 59 mm ile Mayıs, en fazla aylık su tüketimi ise 180 mm ile Temmuz ayında
olurken, 2010 yılında ise en az aylık su tüketimi 57 mm ile Mayıs, en fazla aylık su
tüketimi ise 187 mm ile Temmuz ayında olmuştur. Susuz S0 konusunun 2009 yılındaki en
az aylık su tüketimi 23 mm ile Temmuz ve Ağustos aylarında, en fazla aylık su tüketimi
ise 59 mm ile Mayıs ayında olurken, 2010 yılında ise en az aylık su tüketimi 9 mm ile
Ağustos, en fazla aylık su tüketimi ise 70 mm ile Haziran ayında olmuştur.
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Çizelge 6. Konuların aylık su tüketimleri, mm
Yıl

2009

2010

Aylar
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Toplam
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Toplam

L1Kp1.

Aylık su tüketimi
L1Kp0.7 L1Kp0.5 L1Kp0.2

L2Kp1.0

L2Kp0.7

L12Kp0.5

L2Kp0.2

00

5

0

5

0

5

0

5

59
163
180
80
482
57
151
187
66
15
476

59
125
142
68
394
57
125
142
74
12
410

59
98
113
43
313
57
106
104
62
12
341

59
72
61
48
240
57
88
65
54
15
279

59
117
128
59
363
57
118
126
74
12
387

59
92
111
48
309
57
107
104
64
15
345

59
81
75
44
259
57
93
76
59
15
300

59
62
59
33
213
57
84
59
42
13
255

S0
59
55
23
23
160
57
70
32
36
9
204

Araştırmanın yürütüldüğü yıllardaki konuların ortalama sulama suyu, su tüketimi
ve verimlerdeki oransal azalışlar Çizelge 7’de verilmiştir. Çizelge 7 incelendiğinde 0-90
cm toprak katmanındaki eksik nemin tamamının tüm sıraların sulandığı L1Kp 1.00 konusuna
göre, %25 su kısıntısının yapıldığı ve yine tüm sıraların sulandığı L1Kp 0.75 konusundaki su
tüketimi azalışı %16, verim azalışı %3 iken, iki sıra arasına bir lateral ile sulamanın
yapıdığı L2Kp 1.00 konusunda ise L1Kp 1.00 konusuna göre sulama suyundaki %35 su
tasarrufuna karşılık verimdeki azalma sadece %7 olmuştur.
Çizelge 7. Konulara göre sulama suyu , su tüketimi ve verimdeki azalış oranları, %
Konular
L1Kp 1.00
L1Kp 0.75
L1Kp 0.50
L1Kp 0.25
L2Kp 1.00
L2Kp 0.75
L2Kp 0.50
L2Kp 0.25
S0- susuz

Sulama
azalışı 0
25
50
75
35
51
67
84
100

suyu

Su
azalışı 0
16
32
46
22
31
42
51
62

tüketimi

Verim
azalması
0
3
18
34
7
16
25
37
58

Beyazgül (1997), mısır bitkisine 4 sulamada toplam 515 mm sulama suyu
verilmesini, Gündüz ve ark. (2008), Balıkesir’de 4 sulamada 586 mm sulama suyu ile 882
kg da-1 mısır dane verimi elde edildiğini, Çetin (1996) ise Haran Ovasında yapığı
çalışmada 1303 mm sulama suyu ile 1015 kg da-1 mısır dane verimi elde etmiştir. Gündüz
ve Korkmaz (2014), karık ve ardışık karık sulamalarının mısır verimine ve su tasarrufuna
etkisini araştırdıkları çalışmada, su kısıtının olduğu zamanlarda üç defa da, verilen su
miktarı kontrol edilebiliyor ise tüm karıklara her sulamada 82 mm, eğer kontrol
edilemiyor ise karıklar ardışık olarak sulanmalı ve her sulamada 62 mm sulama suyu
verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Araştırmada 2010 yılında verim unsurlarından bitki boyu, yüz dane ağırlığı ve
hektolitre ağırlıkları belirlenmiştir. Verim unsurlarının istatistiki analizlerinde lateral
sayısının etkisi olmazken, sulama suyunun bitki boyuna ve hektolitre ağırlığına %99
güvenle, yüz dane ağırlığına ise %95 güvenle etkisi olmuştur (Çizelge 8).
En yüksek bitki boyu, 100 dane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı Kp 1.00 konularından
elde edilirken, bu verim unsurlarının en düşük değerleri ise susuz konudan elde edilmiştir.
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Çizelge 8. Bazı verim unsurlarının ortalama değerleri (2010)
Konular
Kp 1.00
Kp 0.75
Kp 0.50
Kp 0.25
S0- susuz

100 dane ağırlığı, gr
29.7 a*
28.7 ab
28.3 abc
26.9 bc
26.7 c

Bitki boyu, cm
235.3 a **
225.0 ab
228.2 ab
211.8 ab
202.2 b

Hektolitre ağırlığı, kg
78.3 a **
78.2 a
77.9 a
77.1 ab
69.9 b

En fazla mısır dane verimi 7 gün arayla 7 günlük toplam buharlaşmanın tamamının
sulama suyu olarak uygulamasından alınmıştır. Bu uygulamada her sulamada ortalama 43 mm
su verilmiş ve bu durumda yaklaşık 1174 kg da-1 dane verimi elde edilmiştir. Bu sulama
uygulamasında her sıraya bir lateral döşenmesi durumunda, iki bitki sırasına bir lateral
döşenmesine göre 77 kg da-1 daha yüksek verim alınmaktadır. Ancak her sıraya bir lateral
döşenmesi durumunda, iki bitki sırasına bir lateral döşenmesine göre lateral boru uzunluğu
iki katına çıkarken, kapasite yükselmesinden dolayı diğer sistem unsurlarının maliyetinin
de artacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaçla ekonomik açıdan çok basit bir
hesaplama yapılır ise;
Her bitki sırasına bir lateral döşendiğinde, iki sıraya bir lateral döşenmesine göre
bir dekar alana yaklaşık 710 m daha fazla damla sulama borusu kullanılacaktır.
710 m: Her sıraya bir lateral döşendiğinde boru uzunluğu farkı,
77 kg da-1: Her sıraya bir lateral döşendiğinde elde edilen mısır dane verimi farkı,
0.74 TL/kg: Dane mısır fiyatı,
0.7 TL/m: Damlatıcılı boru birim fiyatı,
3 yıl: Damlatıcı borunun ekonomik ömrü, olarak alındığında,
77 kg*0.74TL/kg=57 TL: Fazla verimden elde edilen yıllık gelir,
710m*0.7TL/m=497 TL: Damlatıcılı fazla borunun maliyeti
497 TL/3 yıl=166TL/yıl: Fazla borunun bir yıllık maliyeti
166 - 57=109 TL/yıl/da
İki sıraya bir lateral yerleştirilmesine göre, her sıraya bir lateral boru
yerleştirildiğinde dekar başına her yıl 109 TL/da zarar olmaktadır.
4. SONUÇ
Bu araştırma, Menemen Ovasında 2009-2010 yıllarında farklı lateral aralığının ve
kısıntılı sulama uygulamalarının mısır bitkisinde karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür.
Araştırmada damla sulama sistemi kullanılmış ve sulamalar 7 gün arayla A sınıfı
buharlaşma kabından olan buharlaşmaya dayalı olarak yapılmıştır. Damla sulamada
lateraller her sıraya bir lateral ve iki sıraya bir lateral olacak şekilde yerleştirilmiştir.
Konulara, 7 günlük toplam buharlaşmanın %100, 75, 50, 25’i sulama suyu olarak
uygulanmış ve ayrıca sulamasız konu incelenmiştir. En yüksek verimler her iki yılda da
sırasıyla L1Kp 1.00, L1Kp 0.75 ve L2Kp 1.00 konularından elde edilmiştir.
Sulamalara 0-90 cm toprak katmanındaki elverişli nemin yaklaşık %40’ının
tüketildiği haziran ayı başında başlanmış ve temmuz ayı sonuna kadar 7 gün arayla 8
sulama yapılmıştır. En yüksek mısır dane verimi 1174 kg da-1 ile her sıraya bir lateralin
döşenmesi ve her defasında ortalama 43 mm sulama yapıldığında elde edilse de, iki sıra
arasına bir lateral döşemek suretiyle her sulamada 28 mm sulama suyu uygulandığında
yaklaşık 1097 kg da-1 dane mısır verimi elde edilmektedir.
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ŞANLIURFA KOŞULLARINDA ASPİR BİTKİSİNİN SULAMA
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Özet
Bu araştırma, Şanlıurfa koşullarında farklı dönemlerde yapılan sulama uygulamalarının aspir
bitkisinin verimi ve ürün kalitesi üzerine etkisini ve araştırma bölgesinde yetiştirilen aspir bitkisi
için uygun sulama programını belirlemek amacıyla, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından
Koruklu Merkez ve Koruklu Talat Demirören Araştırma İstasyonu arazisinde 2010-2012 yılları
arasında yürütülmüştür. Deneme konuları; S1-Susuz, S2- Sapa kalkma döneminde 1 su, S3Çiçeklenme öncesi 1 su, S4- Tohum bağlama devresinde 1 su, S5-Sapa kalkma döneminde 1 su +
Çiçeklenme öncesi 1 su, S6- Sapa kalkma döneminde 1 su + tohum bağlama devresinde 1 su, S7Çiçeklenme öncesi 1 su + tohum bağlama devresinde 1 su, S8- Sapa kalkma döneminde 1 su +
Çiçeklenme öncesi 1 su + tohum bağlama devresinde 1 su S9- S8 konusuna uygulanacak
sulamaların %50’sinin uygulanması konularından oluşmuştur. Elde edilen araştırma sonuçları
değerlendirildiğinde; kışlık aspir ekimlerinde verimler arasında istatistiki anlamda fark elde
edilememiş olup, kış yağışlarının bitkinin su gereksinimine yeterli olduğu görülmüştür. Belirtilen
nedenden dolayı kışlık ekim aspirde herhangi bir sulama önerisi yapılamamıştır. Yazlık ekimlerde
sulama konuları arasında istatistiki anlamda fark elde edilmiş ve yapılan değerlendirmeler
sonucunda her 3 dönemde sulamanın yapıldığı S8 (tam su) konusu önerilmiştir. Ayrıca suyun kısıtlı
olması durumunda her 3 dönemde hesaplanan suyun yarısının uygulandığı S9 konusu da
önerilebilir. Önerilen konunun su tüketimi 460 mm, uygulanan sulama suyu miktarı ise 367,5
mm'dir. Aylık maksimum su tüketimi ise 160 mm ile haziran ayında gerçekleşmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aspir, Sulama, Şanlıurfa

IRRIGATION PROGRAM OF SAFFLOWER IN ŞANLIURFA
CONDITIONS
Abstract
This research is determined effects of irrigations at different periods on water-yield relationships
the quality and irrigation programme of winter and summer safflower at Koruklu Central and
Koruklu Talat Demirören Research Stations of GAP Agricultural Research Institute between the
years 2010-2012 for Şanlıurfa conditions. Irrigation subjects S1- no irrigation, S2- irrigation in
vegetative period, S3- irrigation in flowering period, S4- irrigation in yield formation period, S5irrigation in vegetative period + irrigation in flowering period S6- irrigation in vegetative period +
irrigation in yield formation period, S7- irrigation in flowering period + irrigation in yield
formation period, S8- irrigation in vegetative period + - irrigation in flowering period + irrigation
in yield formation period, S9 – 50% of irrigation amount to be applied to S8 subject. Evaluation of
the results; it could not be obtained statistical significant difference between the yields at winter
safflower, the reason for this winter precipitation is believed to be sufficient to water requirements
of the plant. As a result, recommendations could not be any irrigation. Yields have been
statistically significant difference at summer safflower. Since S8 subject which irrigated at all three
period is recommended. Also in case of shortage of water S9 subject is suggested half of the water
applied to the subject S8 In all three periods. The water consumption of the suggested subject was
460 mm, the amount of applied irrigation is 367.5 mm. Monthly maximum water consumption was
160 mm was in June.
Key Words: Irrigation, Safflower, Şanlıurfa
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1. GİRİŞ
Dünya nüfusundaki artışa bağlı olarak gıda maddesi tüketimi de hızla artmaktadır.
İnsan beslenmesinde bitkisel yağların tüketimi önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde
tüketilen yağlı tohumlu bitkiler; ayçiçeği, çiğit, susam, soya, yerfıstığı, kolza ve haşhaş
olarak verilebilir. Bitkisel yağların %48.4’ü ayçiçeğinden, %33.6’sı pamuk tohumundan ve
%18’i zeytin ve diğer yağ bitkilerinden elde edilmektedir(Kolsarıcı ve ark.,2000).
Aspir, genellikle 50–150 cm arasında boylanabilen, dikenli ve dikensiz formları
olan, dikenli formların dikensizlere göre daha fazla yağ içerdiği, sarı, beyaz, krem, kırmızı
ve turuncu gibi değişik renklerde çiçeklere sahip, tohumları, beyaz, kahverengi ve üzerinde
koyu çizgiler bulunan beyaz taneler şeklinde olan (ender durumlarda siyah tohumlara da
rastlanabilir), dallanan ve her dalın ucunda içerisinde tohumları bulunan küçük tablalar
oluşturan, renkli çiçekleri (petal) gıda ve kumaş boyasında kullanılan, derinlere gidebilen
bir kazık kök sistemine sahip, tohumlarında %30-40 arasında yağ bulunan, Linoleik
(Omega-6) ve Oleik (Omega-9, zeytinyağı kalitesinde) olmak üzere 2 ayrı tipi olan, yağı
yemeklik olarak kaliteli, biodizel yapımında da kullanılabilen, küspesi hayvan yemi olarak
değerlendirilen, kuraklığa dayanıklı, yazlık karakterde ve ortalama 110-140 gün arasında
yetişebilen tek yıllık bir uzun gün yağ bitkisidir.
Ülkemizde 2012 yılı verilerine göre aspir ekim alanı 155.898 da olup, 19.945 ton
üretim ve tohum verimi 128 kg/da’dır. Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesinin aspir
ekiliş alanı ise 33631 da, üretimi 2890 ton ve tohum verimi 86 kg/da’dır. Şanlıurfa ilinde
33625 da alanda aspir ekimi yapılmış, 2889 ton tohum üretimi ve 86 kg/da tohum verimi
gerçekleştirilmiştir (Anonim, 2013).
Yağ bitkilerinin ve dolayısıyla aspir üretim alanlarının artırılmasında GAP’a dâhil
illerde büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Proje tamamlandığında 1.7 milyon hektar
tarım alanı içerisinde bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesine (GAP) bakıldığında
mevcut potansiyel ve gelecekteki projeksiyonda bölgenin su, toprak ve klimatolojik
verilerinin son derece uygun olduğu görülmektedir.
Çalışmada, farklı dönemlerde yapılan sulama uygulamalarının aspir bitkisinin
verimi ile ürün kalitesine etkilerinin belirlenmesi ve araştırma bölgesinde yapılan aspir
yetiştiriciliğinde uygulanabilir sulama programlarının oluşturulması amaçlanmıştır.
Yapılan araştırma ile ayrıca, bölgeye adapte olan tarla bitkilerinden, sebze tür ve
çeşitlerden alternatif bitki oluşturarak bölge ve ulus yararına olacak agronomik çalışmalara
katkıda bulunmak da amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Deneme Yeri
Araştırma, Harran Ovasında bulunan GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünün
Koruklu- Merkez İşletme ve Talat DEMİRÖREN Araştırma İstasyonlarında
yürütülmüştür. Harran Ovası, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Şanlıurfa İli sınırları içinde
denizden ortalama yüksekliği 400 m ve yüz ölçümü 225l09 ha’dır (DSİ, l980).
2.2. Toprak Özellikleri
Araştırma bölgede geniş alan içeren Harran toprak serisinde yapılmıştır. Bu seri
toprakları, Harran Ovasını doğu, batı ve kuzeyden çevreleyen Tektek, Fatik ve Urfa
Dağlarından gelen çamur akıntılarından oluşmuş, alüviyal ana materyalli, düz ve düze
yakın eğimli, derin topraklardır. Tipik kırmızı profilleri killi bünyelidir. Tüm profil çok
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kireçlidir ve aşağılara doğru artan yoğunlukta kireç ceplerini içermektedir. A,B,C
horizonlu topraklar olup, pH 7.3 ile 7.8 arasında, organik madde içeriği düşük, katyon
değişim kapasitesi kil içeriğine bağlı olarak alt katmanlara doğru artmaktadır (Dinç ve ark.,
1988).
Ova topraklarının infiltrasyon hızları genellikle yüksektir (12–116 mm/h).
Araştırmanın yürütüldüğü deneme istasyonun infiltrasyon hızı ise ortalama 48 mm/h
(Karaata, 1991).
2.3. İklim Özellikleri
Çalışmanın yapıldığı Araştırma Enstitüsünün Koruklu İstasyonuna ait 24 yıllık
rasat değerlerine göre, yıllık toplam yağış 365.2 mm olup, yağışın mevsimlere göre
dağılışı; sonbaharda %17.2 kışta %52.8 ilkbaharda %28.8 ve yaz mevsiminde %1.1
şeklinde olmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 17.2 OC, en yüksek sıcaklık 46.8 oC. en düşük
sıcaklık ise -16.8 oC dir. Yıllık ortalama oransal nem %51, yıllık buharlaşma toplamı ise
1848.8 mm' dir (Anonim, 2003) . Araştırmanın yürürtüldüğü yıllarda vejetasyon periyodu
boyunca 2010 yılında 202.3 mm, 2011 yılında 222.50 mm 2012 yılında ise 295.1 mm
yağış olmuştur. Aylık maksimum sıcaklıklar 11 oC - 43,2 oC arasında değişirken minimum
sıcaklıklar -7.1 oC - 20.4 oC arasında değişmiştir (Anonim, 2012).
2.4. Araştırmanın Yürütüldüğü Aspir Çeşidi
Denemede, Remzibey-05 aspir çeşidi bitki materyali olarak kullanılmıştır.
2.5. Su Kaynağı ve Sulama Sistemi Unsurları
Sulama suyu araştırmanın yürütüldüğü arazide açılmış olan derin kuyudan ve kanal
suyundan sağlanmıştır. Kontrol biriminden geçen su ana boru hattı ile deneme alanına
gelmektedir. Sulama suyu, ana boru hattına bağlanan borular yardımıyla parsel başlarına
getirilmiş ve sulamalar deneme bloklarına paralel olarak yerleştirilen 75 mm dış çaplı
sulama boruları ile gerçekleştirilmiştir.
2.6 Tarla Deneme Metodu ve Parsel Ölçüleri
Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak kışlık ve yazlık
olmak üzere 2 ayrı deneme şeklinde yürütülmüştür.
Parsel ölçüleri;
Ekimde: 2.40m x 9.00m = 21.60 m2
Hasatta: 2.0m x8.00m = 16.0 m2
Sıra üzeri: 8-10 cm
Sıra arası: 20 cm olarak alınmıştır.
Deneme parselleri arasında ve bloklar arasında 3.0 m genişliğinde tampon alanlar
bırakılmıştır. Yanlardan 60’ar cm, parsel baş ve sonlarından da 1’er m kenar tesiri olarak
kabul edilmiş ve hesaplamaya dâhil edilmemiştir.
2.7. Sulama Konuları
Araştırmada bitkinin farklı gelişme dönemlerine göre sulama uygulamaları yapılmış
ve konular Çizelge 1'de verilmiştir.
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Çizelge 1 Sulama konuları
Konular
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9 ½ s8

Sapa kalkma
+
+
+
+
+

Dönemler
Çiçeklenme öncesi
+
+
+
+
+

Tohum bağlama
+
+
+
+
+

S1-Susuz,
S2- Sapa kalkma döneminde 1 su,
S3- Çiçeklenme öncesi 1 su,
S4- Tohum bağlama devresinde 1 su,
S5-Sapa kalkma döneminde 1 su + Çiçeklenme öncesi 1 su,
S6- Sapa kalkma döneminde 1 su + tohum bağlama devresinde 1 su,
S7- Çiçeklenme öncesi 1 su + tohum bağlama devresinde 1 su,
S8- Sapa kalkma döneminde 1 su+Çiçeklenme öncesi 1 su+tohum bağlamada 1 su
S9- S8 konusuna uygulanacak sulamaların %50’sinin uygulanması
2.7. Bitki Su Tüketimi ve Sulama Suyunun Hesaplanması
Deneme süresince ekimde, her sulamadan önce ve hasatta orta tekerrürdeki
parsellerin 0-30, 30-60 ve 60-90 cm toprak katmanlarından toprak örnekleri alınarak,
gravimetrik yöntemle topraktaki mevcut nem düzeyi belirlenmiştir. Sulamalarda parsellere,
toprak profilinin 90 cm derinliğindeki eksik nemi tarla kapasitesine getirecek miktarda
sulama suyu su saatinden geçirilerek ölçülü olarak verilmiştir. Bitki su tüketimi su dengesi
eşitliğine dayanan ‘’ Nem Azalma Yöntemi’’ ile hesaplanmıştır. (Beyce ve ark.,1972).
I = Qfc-Qc (1)
Qc = Sulamadan önceki mevcut nem (mm)
Qfc = Tarla kapasitesi (mm)
2.8 Toprak Nem Ölçümleri ve Bitki Su Tüketiminin Belirlenmesi
Topraktaki nem içerikleri 0-90 cm toprak katmanı dikkate alınarak her 30 cm’lik
katmanlardan alınacak örneklerde gravimetrik olarak saptanmıştır. Bitki su tüketiminin
hesaplanmasında su bütçesi eşitliği kullanılmıştır (James, 1988).
ET = I+P+K-D-R±ΔS
(2)
I = Sulama suyu, mm, P = Yağış, mm, K = Kapiler yükselme, mm
D = Derine sızma, mm, R = Yüzey akış, mm, ΔS = Toprak profilindeki nem kaybı,
mm, ET = Bitki su tüketimi, mm,
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Çizelge 2. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Yıl

Derinlik
(cm)

Bünye
sınıfı

TK
(%)

SN
(%)

20102011

0-30
30-60
60-90
0-30
30-60
60-90

C
C
C
C
C
C

29.01
27.36
29.01
33.44
32.34
34.38

20.43
20.47
21.11
21.64
21.99
22.75

2012

Hacim
ağırlığı
(g/cm3)
1.32
1.37
1.37
1.25
1.30
1.35

Tuz
(dS/m)

pH

1.02
1.09
1.22
0.97
0.87
0.96

7.45
7.46
7.40
7.72
7.77
7.74

Kireç
(CaCO3)
(%)
20.5
20.0
19.6
31.1
25.4
24.3

P2O5
(kg/da)

K2O
(kg/da)

2.81

119.60

Org.
mad.
(%)
1.24

3.71

111.90

2.04

Araştırmanın yürütüldüğü topraklar; killi bünyeye sahip, hafif alkalin, tuzsuz, çok
fazla kireçli, orta derecede fosfor içeren, potasyumu yüksek, organik maddece fakirdir.
2.9. Analiz ve Değerlendirme Metotları
Yıllık verim ile sulama uygulaması arasındaki ilişkinin belirlenmesinde; Varyans
analizi yapılmıştır( Yurtsever, 1984 ).
2.10. Araştırmanın Yürütülmesinde İzlenen Yöntemler
Toprak İşleme: Aspir ekimi için ön bitkinin hasadından hemen sonra tarla pullukla
derin olarak, ekimden önce ise kültivatörle yüzlek olarak işlenmiştir. Daha sonra floatla
tesviye yapılarak tohum yatağı hazırlanmıştır.
Ekim: Kışlık ekimler ekim sonu- kasım ayı başlarında, yazlık ekimler ise şubat –
mart aylarında ekim derinliği, 4-5 cm olacak şekilde ekilmiş ve çıkışları sağlanmıştır..
Gübreleme: Ekim sırasında dekara 5 kg. saf olarak azot ve 5 kg/ da P2O5 20-20
kompoze gübre formunda verilmiştir
Mücadele ve Bakım: Aspir çıkışlarının tamamlanmasından sonra seyreltme
yapılmıştır. Yeşil kurt’a karşı ilaçlı mücadele yapılmıştır.
Sulama: Sulamalarda tava sulama yöntemi kullanılmıştır. Ekimde, her 15 günde,
her sulamadan önce ve hasat zamanı orta tekerrürdeki parsellerin 0-30, 30-60 ve 60-90 cm
toprak katmanında toprak örnekleri alınarak gravimetrik yöntemle nem belirlemeleri
yapılmıştır. Mevcut nemi tarla kapasitesine getirecek kadar sulama suyu su saatinden
geçirilerek ölçülü olarak verilmiştir. Ekim döneminde tüm konulara eşit olarak çıkış
sulaması yapılmıştır. 0-90 cm toprak derinliği dikkate alınarak sulamalar yapılmıştır.
Hasat: Hasat, yaprakların büyük bir bölümünün tamamen kuruduğu
(kahverengileştiği), çiçek çanak yapraklarının kahverengiye döndüğü ve tanelerin tamamen
beyaz renk aldığı dönemde yapılmıştır.
Araştırmada yıllara göre fenolojik gözlem ve bazı tarımsal işlemlerle ilgili tarihler
Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge 3. Araştırma yıllarında yapılan bazı işlem ve gözlem tarihleri
Gözlemler
Ekim
Çıkış
Sapa kalk.
Çiçeklenme
Tohum
Hasat

2010
14.11.2009
02.12.2009
24.03.2010
24.05.2010
07.06.2010
13.07.2010

Kışlık
2011
05.11.2010
20.11.2010
21.03.2011
30.05.2011
20.06.2011
11.07.2011

2012
20.10.2011
05.11.2011
03.04.2012
28.05.2012
15.06.2012
11.07.2012
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2010
10.04.2010
21.04.2010
01.06.2010
11.06.2010
28.06.2010
01.08.2010

Yazlık
2011
09.03.2011
21.03.2011
10.05.2011
14.06.2011
28.06.2011
20.07.2011

2012
14.03.2012
27.03.2012
08.05.2012
07.06.2012
25.06.2012
16.07.2012
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Sulama Konularının Aspir Verimine Etkisi
Araştırmanın yürütüldüğü 2010-2011 ve 2012 yıllarında konulardan elde edilen
aspir verimleri ve verim değerlerine ilişkin varyans analizi sonucu yapılan Duncan grupları
Çizelge 4 ve 5’te verilmiştir.
Yapılan istatistiki değerlendirmede her 3 yılda da kışlık denemede verim yönünden
farklılık elde edilememiştir. 3 yıllık ortalama verim değerlerine bakıldığında en yüksek
verimin 470.72 kg/da ile S8 (tam su) konusundan en düşük veriminde 426.56 kg/da ile S1
(susuz) konusundan elde edildiği görülmektedir. Aspir bitkisinde ekim tarihinde olan
gecikmeler verimi oldukça düşürmekte bu nedenle kışlık ekimlerdeki aspir verimleri yazlık
ekimlere göre daha yüksek olmaktadır. Bunun sebebi bölgede kışların ılıman geçmesi ve
yaz aylarında sıcaklıkların aniden yükselmesi kışlık ekilen aspirin, yazlıktan daha iyi
gelişmesini ve daha fazla verim vermesini sağlamaktadır.
Yazlık denemede ise 2010 yılında çıkışlardaki problem nedeniyle ekim yenilenmek
zorunda kalınmış, normale göre 1 aylık gecikmeye neden olmuştur. 2010 yılında hem
istatistiki farklılık olmaması ve verim değerlerinin diğer 2 yıldan çok farklı olmasından
dolayı değerlendirme dışı bırakılmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında istatistiki olarak 0.01
önemlilik düzeyinde farklılık elde edilmiştir. Yıllara göre hata varyansların homojen
olduğu görülmüştür. Bunun sonucu olarak iki yıllık verilerin toplu varyans analizi
yapılmıştır
Toplu varyans analiz sonuçlarına göre, yıllar ve su uygulamaları arasında 0.01 hata
seviyesinde fark bulunmuştur.
2011-2012 toplu varyans analizde 2 yıllık ortalama verim değerlerine bakıldığında
en yüksek verimin 222,74 kg/da ile S8 (tam su) konusundan en düşük veriminde 138.07
kg/da S1 (susuz) konusundan elde edildiği görülmektedir. Yapılan Duncan testinde S8
konusu I.grupta, S9 konusu II. grupta, S5 konusu III. grupta, S6 ve S2 konuları IV. grupta,
S7 konusu V. grupta, S3 konusu VI. grupta, S4 ve S1 konuları ise VII. gruba girmişlerdir.
Çizelge 4. Deneme yıllarında kışlık aspirde ortalama konuverimleri, (kg/da)
Konular
Yıllar
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
2010 396.04 416.04 400.21 394.58 396.25 396.04 416.46 428.54
2011 404.37 432.49 450.41 431.14 430.31 441.24 439.47 464.06
2012 479.27 543.44 505.52 519.79 488.75 554.79 506.35 519.58
Ort
426.56 463.99 452.05 448.50 438.44 464.02 454.09 470.72

S9
385.21
416.03
488.96
430.07

Çizelge 5. Deneme yıllarında yazlık aspirde ortalama konuverimleri, (kg/da)
Yıllar
2011
2012
Ort

S1
149.16c
126.98e
138.07e

S2
174.16bc
192.08abc
183.12bcd

S3
176.87abc
154.38de
165.62de

S4
159.47c
129.48e
144.47e

Konular
S5
183.01abc
210.42ab
196.71abc

S6
191.76abc
177.40bcd
184.58bcd

S7
187.81abc
159.38cde
1773.59cd

S8
228.01a
216.67a
222.74a

S9
213.85ab
197.50ab
205.67ab

3.2. Sulama Suyu Miktarı ve Su Tüketimi
Denemenin yürütüldüğü yıllarda konulara verilen sulama suyu miktarları Çizelge 67’de ve su tüketimi değerleri de Çizelge 8–9’da verilmiştir. Üç yıllık ortalama mevsimlik
sulama suyu değerleri konulara göre kışlık aspirde 27.6 – 349.3 mm, yazlık aspirde
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26- 367.5 mm arasında değişirken, ortalama mevsimlik su tüketim değerleri de sulama
suyu değerleriyle bağlantılı olarak kışlık aspirde 329.0- 593.3 mm, yazlık aspirde 202 460 mm arasında değişmiştir. En yüksek su tüketimleri sırasıyla S8, S7, S6, S5 ve S9
konularında olurken, sulama suyunun kısıtlanması ve topraktaki mevcut nemin zamanla
kullanılması nedeniyle en düşük su tüketimleri S1, S2, S3 ve S4 konularında olmuştur.
Çizelge 6. Kışlık aspirde uygulanan yıllık toplam sulama suyu miktarları, (mm)
Konular
Yıllar
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
2010
28
114
155
149
218
227
256
324
176
2011
25
126
158
165
249
247
278
361
193
2012
30
140
186
200
255
281
287
363
192
Ort
27.6 126.7 166.3 171.3 240.7 251.7 273.7 349.3 187.0
Çizelge 7. Yazlık aspirde uygulanan yıllık toplam sulama suyu miktarları, (mm)
Konular
Yıllar
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
2011
27
124
144
160
238
274
264
336
168
2012
25
155
181
186
256
316
277
347
175
Ort
26 165.5 188.5 199.0 273.0 321.0 296.5 367.5 197.5
Çizelge 8. Kışlık aspirde konuların mevsimlik su tüketimleri, (mm)
Konular
Yıllar
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
2010
280
378
409
325
478
431
476
566
2011
322
383
370
377
526
488
530
598
2012
385
480
470
460
533
544
542
616
Ort
329.0 413.7 416.3 387.3 512.3 487.7 516.0 593.3

S9
416
474
537
475.7

Çizelge 9. Yazlık aspirde konuların mevsimlik su tüketimleri, (mm)
Konular
Yıllar
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
2011
207
311
301
302
388
376
356
423
2012
197
342
328
333
364
389
412
497
Ort
202
326.5 314.5 317.5
376
382.5
384
460

S9
305
345
325

3.3. Deneme Konularının Su Kullanım Randımanları
Deneme konularına ilişkin aspir verimleri ve su tüketimleri dikkate alınarak
hesaplanan su kullanım randımanları Çizelge 10 ve 11’de verilmiştir. Üç yıllık ortalama
randıman değerlerine bakıldığında kışlık ekimde en düşük randıman 7.9 (kg/ha/mm) ile S8
konusundan, en yüksek randıman 13.1 (kg/ha/mm) ile S1 konusundan elde edilmiştir.
Yazlık ekimde ise en düşük randıman 4.6 (kg/ha/mm) ile S4 ve S7 konularından, en
yüksek randıman 6.8 (kg/ha/mm) ile S1 konusundan elde edilmiştir.
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Çizelge 10. Kışlık aspirde yıllara göre su kullanım randımanları, (kg/ha/mm)
Konular
Yıllar
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
2010 14.1
11.0
9.8
12.1
8.3
9.2
8.7
7.6
2011 12.6
11.3
12.2
11.4
8.2
9.0
8.3
7.8
2012 12.4
11.3
10.8
11.3
9.2
10.2
9.3
8.4
Ort
13.1
11.2
10.9
11.6
8.5
9.5
8.8
7.9
Çizelge 11.Yazlık aspirde yıllara göre su kullanım randımanları, (kg/ha/mm)
Konular
Yıllar
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
2011
7.2
5.6
5.9
5.3
4.7
5.1
5.3
5.4
2012
6.4
5.6
4.7
3.9
5.8
4.6
3.9
4.4
Ort
6.8
5.6
5.3
4.6
5.2
4.8
4.6
4.9

S9
9.3
8.8
9.1
9.0

S9
7.0
5.7
6.4

3.4. Aspir Kalitesi ve Bitki Gelişimi İle İlgili Bulgular
Aspirde bitki gelişimi ve verim öğeleri Çizelge 12 ve 13’de verilmiştir.
Çizelge 12. Kışlık aspir kalitesi ve bitki gelişimi ile ilgili analiz değerleri
Yıllar
Bitki
2010
boyu
2011**
(cm)
2012
Ort
Bindane 2010
ağ. (gr) 2011
2012
Ort
Yandal 2010
sayısı
2011
(adet)
2012
Ort
Tabla
2010
çapı
2011
(mm)
2012
Ort
Tabla
2010
sayısı
2011
(ad
2012
Ort
Yağ
2010
Oranı
2012*
(%)
Ort
Protein 2011
oranı
2012
(%)
Ort

S1
131.5
138.0bcd
114.3
127.9
36.87
37.14
36.84
37.0
10.6
10.5
12.7
11.3
23.0
23.56
21.83
22.81
19.4
27.5
34.4
27.1
34.01
32.1 bc
33.1
19.60
16.91
18.3

S2
147.9
148.7a
117.2
137.9
35.43
35.28
35.63
35.4
10.3
10.0
11.5
10.6
23.23
22.46
21.05
22.25
19.1
27.3
15.5
20.6
35.89
33.87ab
34.9
19.37
16.28
17.8

S3
135.5
137.0cd
118.3
130.3
36.37
38.00
37.80
37.4
9.2
10.8
12.9
11.0
22.59
21.36
22.38
22.11
18.7
24.3
36.5
26.5
34.85
34.40ab
34.6
18.56
14.83
16.7

S4
133.8
136.20d
110.9
127.0
35.05
36.86
37.30
36.4
9.7
9.6
11.4
10.2
23.40
23.33
22.45
23.06
18.3
21.0
21.0
20.1
31.32
34.57 a
32.9
18.18
16.28
17.2
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Konular
S5
142.1
143.0abcd
116.6
133.9
36.29
36.86
37.20
36.8
9.5
9.9
12.5
10.6
23.62
22.93
22.60
23.05
18.0
23.5
34.0
25.2
33.66
33.63 ab
33.6
19.51
17.36
18.4

S6
145.0
146.7ab
116.7
136.1
35.64
36.31
36.21
36.1
11.1
10.4
12.5
11.3
23.89
22.90
22.77
23.19
21.4
25.3
28.5
25.1
32.55
33.11abc
32.8
19.83
17.67
18.8

S7
134.0
138.0bcd
116.1
129.4
35.99
37.54
37.63
37.1
10.7
8.3
12.9
10.6
21.80
22.00
22.71
22.17
23.3
21.8
38.4
27.8
31.63
31.08c
31.4
18.41
18.99
18.7

S8
147.2
150.3a
118.0
138.5
35.07
36.62
36.68
36.1
11.6
8.9
13.4
11.3
23.67
23.70
22.82
23.40
19.3
25.9
30.6
25.3
30.32
31.14c
30.7
18.05
17.38
17.7

S9
141.2
146.0abc
117.2
134.8
36.15
36.72
37.03
36.6
10.9
10.1
12.2
11.1
25.03
21.46
23.87
23.45
18.6
26.6
28.2
24.5
30.14
33.26abc
31.7
18.48
16.98
17.7
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Çizelge 13. Yazlık aspir kalitesi ve bitki gelişimi ile ilgili analiz değerleri
Bitki boyu
(cm)
Bindane
ağ. (gr)
Yandal
sayısı(adet)
Tabla çapı
(mm)
Tabla
sayısı (ad
Yağ Oranı
(%)
Protein
oranı (%)

Yıllar
2011
2012
Ort
2011**
2012**
Ort
2011
2012
Ort
2011
2012
Ort
2011
2012
Ort
2011
2012
Ort
2011
2012
Ort

S1
76.7
55.7
66.2
33.38cd
33.58b
33.5
7.13
6.40
6.77
19.86
22.09
20.98
16.33
21.40
18.87
28.73
31.47
30.10
19.41
17.51
18.46

S2
77.0
61.3
69.2
33.15cd
32.78b
33.0
6.86
7.07
6.97
19.23
22.91
21.07
14.73
21.40
18.07
27.84
29.20
28.52
19.93
17.60
18.77

S3
77.0
52.5
64.8
33.48bcd
33.35b
33.4
7.86
6.60
7.23
18.76
23.12
20.94
15.13
19.60
17.37
27.13
27.95
27.54
18.99
20.31
19.65

S4
75.7
58.8
67.3
33.16cd
32.92b
33.0
8.13
7.00
7.57
19.03
23.16
21.50
17.40
18.27
17.84
27.34
30.80
29.07
20.29
18.34
19.32

Konular
S5
83.3
63.4
73.4
35.04 a
34.26ab
34.7
7.46
6.73
7.10
20.50
23.31
21.91
18.93
17.47
18.20
30.28
27.96
29.12
20.35
18.16
19.26

S6
87.3
62.5
74.9
34.43abc
34.47ab
34.5
7.73
7.13
7.43
19.50
24.65
22.08
18.13
21.87
20.00
29.13
31.99
30.56
19.37
17.89
18.63

S7
76.7
57.7
67.2
32.63 d
32.91b
32.8
7.00
6.40
6.70
19.23
22.91
21.07
15.60
18.53
17.07
27.40
30.51
28.96
21.54
18.56
20.05

S8
82.3
61.4
71.9
34.83ab
35.87a
35.4
8.40
7.07
7.74
19.63
23.23
21.43
19.33
21.87
20.60
30.17
29.81
29.99
19.22
19.91
19.57

Çizelge 12 ve 13’ün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere kışlık aspirde 2011
yılında bitki boyları 2012 yılında yağ oranları, yazlık aspirde ise 2011 ve 2012 yıllarında
bindane ağırlıkları yapılan sulamalardan etkilenmiştir. Kışlık aspirde yağ oranları ortalama
olarak %30.7 - %34.90, yazlık aspirde ise %27.54 - %30.56 arasında değişim göstermiştir.
Kışlık aspirde bindane ağırlıkları ortalama olarak 35.4 – 37.4 gr , yazlık aspirde ise 33 –
35.4 gr arasında değişim göstermiştir.
3.5 Ekonomik Analiz
Kışlık aspir için yapılan brüt kar analizi sonucunda S2 konusu (Sapa kalkma
döneminde bir su) 201,00TL/da net gelir yönünden en yüksek konu, S9 konusu ise (Üç
dönemde bir su) 154.45 TL/da ile en düşük konu olarak tespit edilmiştir.
Yazlık aspir için yapılan brüt kar analizi sonucunda S8 konusu (her üç dönemde bir
su) 47.84/da net gelir yönünden en yüksek konu, S4 konusu ise (tohum bağlama dönemde
bir su) 2.92 TL/da ile en düşük konu olarak tespit edilmiştir.
4.SONUÇ
Bu araştırma, Harran ovası koşullarında yetiştirilen aspir bitkisine, farklı
dönemlerde yapılan sulama uygulamalarının bitkisinin verimi ile ürün kalitesine tkilerinin
belirlenmesi ve araştırma bölgesinde uygulanabilir sulama programlarının oluşturulması
amaçlanmıştır. Tarla koşullarında yürütülen denemeler GAP Tarımsal Araştırma
Enstitüsünün Koruklu Merkez ve Koruklu Talat Demirören Araştırma İstasyonu arazisinde
2010-2012 yılları arasında yürütülmüştür. Deneme konuları; S1-Susuz, S2- Sapa kalkma
döneminde 1 su, S3- Çiçeklenme öncesi 1 su, S4- Tohum bağlama devresinde 1 su, S5Sapa kalkma döneminde 1 su + Çiçeklenme öncesi 1 su, S6- Sapa kalkma döneminde 1 su
+ tohum bağlama devresinde 1 su ,S7- Çiçeklenme öncesi 1 su + tohum bağlama
devresinde 1 su, S8- Sapa kalkma döneminde 1 su + Çiçeklenme öncesi 1 su + tohum
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S9
76.7
63.0
69.9
33.98abcd
34.18ab
34.1
7.06
6.60
6.83
19.03
22.84
20.94
17.20
18.00
17.60
27.38
31.51
29.45
21.35
18.18
19.77
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bağlama devresinde 1 su S9- S8 konusuna uygulanacak sulamaların %50’sinin
uygulanması konularından oluşmuştur.
Kışlık aspir denemesinde yapılan istatistiki değerlendirmede her 3 yılda da verim
yönünden farklılık elde edilememiştir. 3 yıllık ortalama verim değerlerine bakıldığında en
yüksek verimin 470.72 kg/da ile S8 (tam su) konusundan en düşük veriminde 426.56 kg/da
ile S1 (susuz) konusundan elde edildiği görülmektedir, Hatipoğlu ve ark (2012) tarafından
susuz şartlarda bölgede önceden yapılmış ekim tarihi denemelerinde 30 Ekim konusundan
elde ettikleri 447 kg/da ort. verim ile çalışmamızda edilen verimler arasında paralellik arz
etmektedir.
Yazlık denemede ise 2010 yılında çıkışlardaki problem nedeniyle ekim yenilenmek
zorunda kalınmış, normale göre 1 aylık gecikmeye neden olmuştur. Bölgemizde aspir
bitkisindeki ekim tarihinde olan gecikmeler verimi oldukça düşürmekte, 2010 yılında hem
istatistiki farklılık olmaması ve verim değerlerinin diğer 2 yıldan çok farklı olmasından
dolayı değerlendirme dışı bırakılmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında istatistiki olarak 0,01
önemlilik düzeyinde farklılık elde edilmiştir. Homojenlik testine göre kontrol edilmiş,
yıllara göre hata varyansların homojen olduğu görülmüştür. Bunun sonucu olarak iki yıllık
verilerin toplu varyans analizi yapılmış ve istatistiki olarak 0.01 önemlilik düzeyinde
farklılık elde edilmiştir.
2011-2012 toplu varyans analizde 2 yıllık ortalama verim değerlerine bakıldığında,
yazlık yetiştiricilik koşullarında en yüksek verimin 222.74 kg/da ile S8 (tam su)
konusundan en düşük veriminde 138.07 kg/da ile S1 (susuz) konusundan elde edildiği
görülmektedir. Yapılan duncan testinde S8 konusu I.grupta, S9 konusu II. grupta, S5
konusu III. grupta, S6 ve S2 konuları IV. grupta, S7 konusu V. grupta, S3 konusu VI.
grupta, S4 ve S1 konuları VII. gruba girmişlerdir.
Araştrmadan elde edilen bu sonuçları esas alarak yapılan değerlendirmelerde
Harran ovasın koşullarında yapılan aspir yetiştirciliğinde;
 Ekim tarihleri verimi çok etkilediğinden dolayı hem kışlık ve hem de yazlık ekimlerde
geç ekim yapılmamalıdır.
 Ekim döneminin kurak geçmesi durumunda imkân varsa çıkış için 20 - 30 mm'lik bir
sulama yapılmalıdır.
 Kışlık aspir ekimlerinde verimler arasında istatistiki anlamda fark elde edilememiş
olup, kış yağışlarının bitkinin su gereksinimine yeterli olduğu düşünülmektedir.
Bundan dolayı kışlık yetiştircilikte, ekstrem kuraklılık söz konusu olmadığı sürece
sulama uygulaması yapılmasına gereksinim görülmemektedir. Ancak yapılan
ekonomik analiz sonucuna göre en karlı uygulama S1 (Sapa kalkma döneminde
sulama) olarak saptandığı için bu dönemde sulama yapılabilir.
 Yazlık ekimlerde sulama konuları arasında istatistiki anlamda farklar mevcut
olduğundan, elde edilen bulgular değerlendirilerek her 3 dönemde sulamanın yapıldığı
S8 (tam su) konusu önerilmektedir. Ayrıca suyun kısıtlı olması durumunda her 3
dönemde hesaplanan suyun yarısının uygulandığı S9 konusu da önerilebilir.
 Kışlık aspirde bitki su tüketimleri ortalama olarak 329 - 593.3 mm arasında değişirken
konulara 27.6 - 349.3 mm arasında sulama suyu uygulanmıştır. Yazlık aspirde ise bitki
su tüketimleri ortalama olarak 202 - 460 mm sınırları arasında değişim göstermiş,
deneme konularına uygulanan sulama suyu miktarları ise 26 – 367.5 mm arasında
olmuştur. Önerilen konunun su tüketimi 460 mm, uygulanan sulama suyu miktarı ise
341.5 mm'dir. Aylık maksimum su tüketimi ise 160 mm ile haziran ayında
gerçekleşmiştir.
 Kışlık aspir ekimlerinde konuların su kullanım randımanları 7.9 – 13.1 kg/ha/mm
arasında değişirken yazlık aspirde 4.6 – 6.8 kg/ha/mm arasında değişmiştir.
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 Kışlık aspirde yağ oranları ortalama olarak %30.7 - %34.90, yazlık aspirde ise %27.54
- %30.56 arasında değişim göstermiştir. Kışlık aspirde bindane ağırlıkları ortalama
olarak 35.4 – 37.4 gr , yazlık aspirde ise 33 – 35.4 gr arasında değişim göstermiştir
 Yapılan sulamalardan kışlık aspirde bitki boyu ve yağ oranı etkilenirken, yazlık aspirde
bin dane ağırlıkları etkilenmiştir.
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ÜLKELERİN SULAMA POLİTİKALARINDA AR-GE’ NİN YERİ VE
ÖNEMİ
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Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Sorumlu yazar: sule.kucukcoskun@tarim.gov.tr

Özet
Ülkeler ürettiği bilgi, geliştirdiği teknoloji ve yenilikler ölçüsünde dünyada söz sahibidir.
Dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişimin büyük oranda Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) ve yenilik
eksenli gerçekleştiği yadsınamaz bir gerçektir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin su alanında ivme
kazanması, toplumun en temel ihtiyacı olan su kaynakları üzerindeki baskılarını azaltacak
sürdürülebilir çözümlerin üretilmesi için önem taşımaktadır. Su konusu son yıllarda uluslararası
gündemin üst sıralarında yer almaya başlamıştır. Suyun dünya kamuoyunun ilgisini giderek artan
bir biçimde çekmesinin başlıca nedenleri arasında nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin
yol açtığı su ihtiyacı ve iklim değişikliği yer almaktadır. Su sıkıntısının gelecek 20-25 yıl içerisinde
Orta Doğu dâhil bazı bölgelerde su krizine dönüşmesi ihtimali mevcuttur. Bu nedenle, ikamesi
mümkün olmayan bu doğal kaynağın, 21. yüzyılın stratejik kaynaklarından biri olacağı genel kabul
görmektedir. Ülkelerin Ar-Ge gündemlerinde su konusunda hem küresel hem de bölgesel
sorunların çözümlerine dayalı bir yaklaşım izlenmektedir. Hızlı kentleşme ve sanayileşme
faaliyetleri sonucunda suya artan talep ve bu talebe bağlı olarak su kaynaklarının etkin kullanılması
ve korunması, su tasarrufunun sağlanması, su kalitesinin artırılması, tarımda sulama yöntemlerinin
iyileştirilmesi, atık suyun geri kazanılıp tarımda ve endüstride kullanılması, su güvenliği ve sınırı
aşan sular gibi hususların üzerinde durulması ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerinde ortak çözüm
aradığı sorunlardır. Sorunlara çözüm yollarının üretilmesinde ve sulamayla ilgili oluşturulacak ülke
politikalarına veri sağlamada yapılan Ar-Ge ve yenilik çalışmaları, stratejik bir rol oynamakta ve
bu ihtiyaçlara yönelik araçların oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada ülkelerin
sulama politikalarında Ar-Ge nin önemi vurgulanırken Ülkemizde de Tarımsal Sulama Ar-Ge
kapsamında yapılan araştırmalara, faaliyetlere ve bu çalışmaların ulusal anlamda tarımsal sulama
politikalarına etkisi ve uygulamalarına yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Su Yönetimi, Tarımsal Sulama Politikaları, Ar-Ge Çalışmaları,
Tarımsal Sulama

THE PLACE AND IMPORTANCE OF RESEARCH AND
DEVELOPMENT IN IRRIGATION POLICIES OF COUNTRIES
Abstract
Countries have a say in the world to the extent that they produce knowledge, develop technologies
and innovations. It is an undeniable fact that in today's world, economic and social progress
substantially takes place through Research & Development (R&D) activities and innovations.
Momentum gain in the R&D and innovation activities within the field of irrigation is of vital
importance for producing sustainable solutions that will reduce the pressure on the water resources
which are the basic needs of the society. In recent years, the water problem began to play a part
within the top agenda items internationally. Among the main reasons that world public opinion
ever-increasingly is interested in water issues are the water demand, and climate change caused by
population growth, rapid urbanization, and industrialization. Water shortage will probably turn into
a water crisis in some regions including the Middle East within the next 20 - 25 years. Therefore, it
is generally accepted that this irreplaceable natural resource will be one of the strategic resources of
the 21st century. R&D and innovation studies carried out play a strategic role in finding solutions
to the problems and providing data to domestic policy making on irrigation matters, and also
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contribute to the creation of tools aimed at these needs. In this study, the importance of R&D on
irrigation policies of countries will be highlighted, and on the other hand researches and activities
performed in our country within the scope of Agricultural Irrigation R&D and their impacts on the
domestic irrigation policies and their implementations will be mentioned.
Key Words: Agricultural Water Management, Agricultural Irrigation Policies, R&D Activities,
Agricultural Irrigation

1. GİRİŞ
Bir ülke, ürettiği bilgi, geliştirdiği teknoloji ve gerçekleştirdiği yenilikler ölçüsünde
dünyada söz sahibi olmaktadır. Bu yüzden; Dünya ülkeleri ile rekabet edebilmek, süreci
geriden takip etmemek, sanayileşmede başarılı olmak, teknoloji ithal etmemek, Teknoloji
üreten ülkelere bağımlı kalmamak, için Ar-Ge gereklidir. Gelişmiş ülkeler Ar-Ge
harcamaları için bütçelerinden GSYH’nın yaklaşık %2 pay ayırmaktadırlar. Türkiye’de bu
oran ise %1.06 seyrindedir. 2023 hedefi ise bu oranı %3 yükseltmektir.
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) kamu ve özel sektörün bilim ve teknolojiyi yeni
ürünler, prosesler ya da hizmetler geliştirmede kullanmasını içeren kavramlar bütünüdür.
Ar-Ge çalışmalarının en önemli hedefi teknolojik gelişmeleri kullanarak, rekabet
ortamında üretimi ve verimi sürekli olarak yenilemek ve artırmaktır. Araştırma ve
Geliştirme; gerek kurumlar için gerekse özel sektör için, bütünde de ülke için yenilikçilik
yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca unsurudur. Ar-Ge yapan kuruluşlar, üretkenliklerini
ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmak amacını güderler.
Tarımın doğal koşullara bağlılığı, ekolojik koşulların ülkeler, bölgeler ve yöreler
itibariyle değişmesi ve kullanılan girdilerin canlı olması gibi faktörler tarımsal araştırmalar
sonucunda elde edilen bilgilerin evrenselliğini belirli ölçüde sınırlamakta ve ülke içinde
tarımsal araştırmaların yapılması gereğini doğurmaktadır. Bu durum tarımsal
araştırmaların diğer araştırmalardan olan en önemli farkıdır.
Bu nedenle tarımda teknolojik gelişmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara önem
verilmesi diğer ülkelerde elde edilen teknolojilerin ülke koşullarında geçerliliğinin
denenmesi ve teknoloji uygulama işlemine büyük ölçüde gereksinim duyulmaktadır
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin su alanında ivme kazanması artan nüfus, sanayi
talepleri ve küresel iklim değişikliği gibi etmenlerin artarak toplumun en temel ihtiyacı
olan tatlı su kaynakları üzerindeki baskılarını azaltacak sürdürülebilir çözümlerin
üretilmesi için önem taşımaktadır. Tatlı su kaynaklarının çevre kirliliğinden korunması,
sanayi ve tarımda önemli düzeyde su tasarrufunun sağlanması ve su depolanması ve
arıtılması için alternatif yöntemlerin geliştirilmesi toplumun kısa, orta ve uzun vadede su
ihtiyacının karşılanmasının güvence altına alınması için çözümlenmesi gereken ihtiyaçlar
arasında yer almaktadır.
Nüfus artışı, hızlı kentleşme ve sanayileşme faaliyetleri sonucunda suya artan talep
ve bu talebe bağlı olarak su kaynaklarının etkin kullanılması ve korunması, su tasarrufunun
sağlanması, su kalitesinin artırılması, tarımda sulama yöntemlerinin iyileştirilmesi, atık
suyun geri kazanılıp tarımda ve endüstride kullanılması, su güvenliği ve sınırı aşan sular
gibi hususların üzerinde durulması ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Sorunlara
çözüm yollarının üretilmesinde Ar-Ge ve yenilik, stratejik bir rol oynayacaktır ve bu
ihtiyaca yönelik araçların oluşturulmasını sağlayacaktır.
Su, insan yaşamı yanında, ülkelerin varlığını koruması ve sürdürülebilir büyüme
için de yaşamsal önem taşımaktadır. Fakat su, nüfus artışına bağlı olarak kişi başına
kullanılabilir niceliğinin azalması, teknoloji ve kentleşme sonucu gereksinmelerin
çeşitlenmesi, kaynaklarını çevresel kirlenmeden yeterince korunamaması ve küresel iklim
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değişikliği gibi nedenlerle, tüm dünyada hızla nitelik ve nicelik yitirmekte ve gerekli istemi
karşılamaktan uzaklaşmaktadır. Petrolün yerini alabilecek seçenekler bulunmasına karşın,
sağlık, beslenme, tarım ve içme amaçlı kullanımları düşünüldüğünde, su tek seçenektir.
Su kaynakları konusunda yürütülen araştırma faaliyetlerinin temel amacı;
"Uluslararası standartlarda ve kapsamı iyi tanımlanmış araştırmaların yürütülmesiyle
ülkenin su kaynaklarının ekonomik ve sürdürülebilir tarımsal kullanımı için katkıda
bulunmak” tır (Anonim, 2010). Yetersiz teknoloji yönetimi, uygulamaları ve politikaları
nedeniyle gerek kalkınmış gerekse kalkınmakta olan ülkeler potansiyelinin oldukça altında
performans göstermektedir. Kalkınmakta olan ülkelerde sulu tarımın gelişmesini
engelleyen birçok darboğaz vardır. Bu darboğazlar arasında en çok göze çarpanlar: nüfus
artışı ve sektörel su talebidir. Bunun yanısıra bilgi eksikliği; yeni teknoloji ve yaklaşımları
geliştirecek yeni araştırmaların yokluğu ve bunların benimsenmesi için gerekli dürtülerin
olmayışı, büyük ve küçük ölçekli projelerde su ve toprak geliştirme hizmetleri için uygun
ve kararlı politikaların eksikliği bunlar arasında sıralanabilir. Önemli darboğazlar bir
bölgeden diğerine veya bir ülkeden diğerine değişebilir.
Ülkelerin Su Konusunda Ar-Ge Yaklaşımları
Ülkelerin Ar-Ge gündemlerinde su konusunda hem küresel hem de bölgesel
sorunların çözümlerine dayalı bir yaklaşım izlenmektedir. BM’nin Binyıl Kalkınma Planı
ve OECD’nin Yeşil Büyüme Stratejisi suyun sürdürülebilir yönetimi üzerinde durmaktadır.
Kalkınmakta olan ülkelerde öncelikli araştırma alanları şunları kapsar: teknolojik gelişme
için modern sulama metotlarının modernizasyonu, değişik seviyelerde karar destek
sistemleri, sistem yönetiminin hükümet dışı organizasyonlara devri, performans tesbiti,
toplum dinamikleriyle ilgili olarak yerel yönetim ilişkileri, çoklu su kullanıcıları için
ülkelerarası nehir havzası yönetimi ve çevre korumadır. Bu bağlamda su altyapılarında ve
yönetiminde dünyada kayda değer değişiklikler olmakta, yenilikçi politikalar
geliştirilmektedir.
Dünyada, başta A.B.D. Avustralya, Fransa ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerde
sulama sistemleri özerk ya da özel kuruluşlarca işletilmekte, yönetimdeki başarının nedeni
olarak da, yönetimin kullanıcıların oluşturduğu kuruluşlar tarafından yapılmasıdır.
Filipinler, Nijerya, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Meksika gibi ülkelerde sulama
sistemlerin çoğu kullanıcıların oluşturduğu birlikler ya da organizasyonlarca
yapılmaktadır. Bu oluşum çoğu zaman Dünya Bankası ve Uluslararası Su Yönetimi
Enstitüsü’nce (IIMI) de desteklenmiştir(Çakmak ve ark., 1995).
Özellikle su kıtlığı çekilen bazı ülkelerde su yönetimi ile ilgili yayınlara göz
atıldığında ana konu itibariyle şu çalışmalar dikkati çekmektedir: Sulama performansının
geliştirilmesi, yönetimi ve değerlendirilmesi; Çevre, Endüstri ve tarımda atık suyun
yeniden kullanımı, Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, iklim değişikliği ve etkileri
bunlardan bazılarıdır (Öğretir, 2005)
Bu konuda Dünya ülkelerinden birkaç örnek verilecek olursa gelişmiş bir ülke
olması sebebiyle yerleşik bir “Su Kaynakları Yönetimi” stratejisi ve su piyasası bulunan
İngiltere’nin, sulamada verimliliğin sağlanması, iklim değişikliğine uyum, su sektöründe
faaliyet gösteren firmaların sera gazı emisyonlarını azaltması ve su kalitesinin
arttırılmasına yönelik teknolojiler ve araştırma çalışmalarına önem verdiği görülmektedir.
İngiltere’de, tarım uygulamalarındaki değişikliklerin (ürün tiplerinde ve
çeşitlerindeki değişiklikler), tarımdaki su talebini azaltabileceği ve bu konuda yapılacak
araştırma ve bilgi transferinin suyun tasarruflu kullanılmasını sağlayabileceği
düşünülmektedir. Bunun için hükümet, ülkedeki çiftçiler için “Sulama, En İyi Yöntemler”
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kılavuzu hazırlamıştır. Ayrıca hükümet, tarımsal üretimde su kullanımda tasarruf sağlayıcı
uygulamalara yönelik araştırmalara fon sağlamaktadır.
İngiltere’de su endüstrisinde faaliyet gösteren şirketler, 2020 yılında sektörün
kullandığı tüm enerjinin en az %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi
ve bu yolla sera gazı yayılımının azaltılması konusunda görüş birliğine varmışlardır. Bu
amaçla su endüstrisi, atık suların arıtımı ile ilgili işlemlerden kaynaklanan sera gazı
yayılımı durumunu daha iyi anlamak, emisyon düzeyini ölçmek ve yönetmek amacıyla
araştırmalar yapacaktır.(Anonim, 2011)
Bir diğer önemli ülke olan İspanya’da su kaynaklarının sınırsız olmayacağı
gerçeği anlaşılınca ülke genelinde bir su kullanım politikası oluşturulmuştur. Su ve
sulama yönetimi havza bazında oluşturulan yönetimler tarafından idare edilmektedir.
Suyun yönetimi, su yasası, su yönetmelikleri ve havza kuralları çerçevesinde yürütülmekte,
“Su Konseyleri” nde ise sivil toplum örgütleri de yer almaktadır. Sulama suyu hacim
esasına göre yapılmaktadır. Bunun için, çok sıkı bir kontrol ve müeyyide sistemi
kurulmuştur (Anonim, 2011)
Halen İspanya ve Portekiz’de sulu tarıma tahsis edilen su miktarı sanayileşmiş
diğer AB ülkeleri içinde en fazla olandır. Her iki devlet de sulama alanlarını daha fazla
artırmak için yeni projeler öngörmekte ise de; AB’nin OTP belgesi sulu tarım alanlarında
kısıntıya gidilmesini teşvik etmektedir. İstikrarlı bir yatırım politikası ve ileri sulama
teknolojilerinin uygulanması tarımsal üretimi artıracaktır. Bu kapsamda eksik su ve verim
ilişkileri konusunda çok faydalı teknik sonuçlar ilgili tarım araştırma merkezleri tarafından
değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar ileriki yıllar için planlı su dağıtımı ilkelerine ışık
tutmuş ve önemli su tasarrufları sağlanmasına katkı vermiştir (Özden, 2008)
2001 yılında oluşturulan ve 2004 yılında modifiye edilen Ulusal Hidrolojik Plan’la,
büyük bölümü kurak ve yarı-kurak olan İspanya’da kentlerde, endüstri alanında ve
özellikle tarımsal alanda artan su talebinin karşılanmasını ve çevrenin korunmasını
sağlayacak rasyonel su yönetimi politikaları oluşturulması amaçlanmıştır (Kibaroğlu ve
ark., 2006)
İspanyada tarımsal sulama da büyük oranda yağmurlama ve damla sulama
yöntemleri yaygındır. Ayrıca uydu destekli veriler kullanılarak sulama suyu ihtiyacının
belirlenmesi gibi konularda teknolojiden daha iyi yararlandıkları ve yakın zamanda kuyu
bazında ne kadar enerji sarfiyatı yapılacağı konusunda çalışmalar bulunmaktadır. Br diğer
önemli konu da, yıllık sulama suyu kullanım miktarıdır. İspanyada sulama suyu hacim
esasına göre yapılmaktadır. Bunun için, çok sıkı bir kontrol ve müeyyide sistemi
kurulmuştur. Özellikle kuraklık yıllarında yetersiz su koşullarında bu durum öne çıkmakta
tüm taraflarca da fiilen etkili bir şekilde uygulanmaktadır (Çetin ve ark., 2013)
Ar-Ge ve yeni teknolojilerin etkili bir şekilde kullanıldığı İspanya örneğinde Su
kaynakları uydular ve son teknolojilerle takip edilmektedir. Sulamalar On-line uzay
destekli sistemlerle izlenmekte ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine aktarılmaktadır. Geliştirilen
teknoloji sayesinde kalite kontrolleri bile yapılabilmektedir. Su yöneticileri ile çiftçiler online olarak aynı WEB üzerinden çalışmaktadırlar Çiftçiler her an kendi parselleri ve
ürünleri ile ilgili bilgileri sistemden alabilmektedirler. Ürünlerin gelişimini uydu
verilerinden takip edebilmektedir Su ihtiyaçları uydudan belirlenmekte ve sisteme
yüklenerek, su ve sulama programı etkin olarak takip edilmektedir. Veri tabanlarının aktif
kullanımıyla 10 yıllık verileri incelemek mümkün olmaktadır. Paydaşlık esasına dayanarak
çiftçi katılımları üst düzeydedir. Sulamaların modernizasyonuna yönelik katılımcı
çalışmalar vardır. Uydu verileri ile sulanan ürünlerin haritaları çıkarılmakta ve rekolte
tahminleri yapılabilmektedir.
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Yüzölçümü 41 bin kilometre olan Hollanda’nın tarımdaki başarısı dünyaca kabul
edilmektedir. Yoğun nüfus nedeniyle kişi başına düşen toprak parçasının kısıtlı olması
Hollanda'yı verimlilikte ve tarım teknolojilerinde dünyanın en önemli ülkesi haline
getirmiş. Sınırlı ekim alanları yüzünden Hollandalılar en az alandan en yüksek verimi
sağlamak adına Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermektedir. Ar-Ge çalışmalarında daha çok
enerji ve su verimliliği üzerine yoğunlaşılırken çevre dostu üretim yapan seralar, çevre
sertifikaları ve vergi avantajları ile desteklenmektedir. Bu politikalar ile çiftçilerin
seralarında gaz, enerji ve su kullanımında doğa ile ilişkilerini de göz önüne almaları
beklenmektedir.
Hollanda’nın tarımdaki başarısında doğru destekleme politikalarının yanı sıra, bu
sistemin en önemli ayaklarından birini oluşturan eğitim ve Ar-Ge çalışmalarının temelinin
atıldığı üniversitelerdir. Üniversitelerdeki araştırmalar, üretici-devlet-özel sektör ortaklığı
ile desteklenmektedir.
Hollanda ve Danimarka’da tarımsal amaçlı su kullanımının niteliği Akdeniz
bölgesindeki AB üyesi ülkelerden ve Türkiye’den farklıdır. Hollanda ve Danimarka’da düz
ve düşük seviyelerde bir topografya mevcut olup, yağışların önemli bir kısmı, nehirler
yerine, derhal toprak içine süzülerek yeraltı suyu seviyesini çok yükseltmektedir. Bu
nedenle; tarım alanlarında yüzeye çok yaklaşan taban suyunu yapay olarak düşürmek veya
yeraltı su seviyesinin en uygun düzeyde kalmasını sağlamak amacıyla drenaj şebekesi
oluşturulmuştur. Hollanda, insan eliyle 10 asırlık bir süreç içerisinde oluşturulmuş yapay
bir doğaya sahiptir (Bilen, 2008)
Yaşanan bu sorunlar ile birlikte özellikle drenaj çalışmaları konusunda ve sulama
teknolojisi konusunda yeni arayış ve teknolojiler geliştirilmiş ve uygulamaya aktarılmıştır.
Özellikle kurak mevsimlerde yağışların azaldığı ve taban suyunun çok düştüğü yıllarda
drenaj kanallarındaki kapaklar aracılığı ile yeraltı suyu seviyesi artırılarak, bitki köklerinin
faydalana- bileceği düzeye getirilmektedir. Böylece alttan-sulama (sub-irrigation) olarak
tanımlanan bir uygulama yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulan nadir süreçlerde drenaj
kanallarından alınan suyla yağmurlama sulama uygulanmaktadır. Drenaj kanallarındaki
sudan geniş ölçüde faydalanıldığı için bu tip sulamalar büyük ölçüde su tüketici nitelik
taşımamaktadır. Belirtilen nedenlerle bu ülkelerde sulama amaçlı baraj ve benzeri tesislere
de ihtiyaç bulunmamaktadır. Oluşturulan su kontrol proje ve sistemleriyle toprakların
2/3’si su altında kalmaktan korunmaktadır.
Su kaynakları bakımından oldukça fakir olan İsrail bu eksikliğini Ar-Ge ve yenilik
yoluyla yeni teknolojiler geliştirerek kapatmaya çalışmaktadır. Değişik teknikler ile su
teminini sağlayan İsrail, su teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri
haline gelmiştir. 70 yıllık bir geçmişe sahip olan İsrail’in ulusal su ajansı “Mekorot”
tuzdan arındırma, suyun temini, suyun güvenliği ve kalitesi, güvenlik için görüntüleme,
konularında lider bir kurum haline gelmiştir (Anonim, 2011)
Mekorot'un ana faaliyetleri ve yan faaliyet kolları olan; Atık sular, Belediyelerin su
ihtiyaçları, kalite kontrol ve tuzdan arındırma işlemleri birbirinden ayrılmış, Mekorot
sadece ülkenin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetlerini devam ettirme kararı
almıştır. Böylece şirket, dünyada bir örneği daha olmayan, devlet menfaatleri ve yararına
çalışan bir özel sektör olarak faaliyetlerini sürdürmektedir (Yıldız ve ark., 2017)
Ülkenin tarımsal ürünleri üretiminin geliştirilmesi ve tarımsal ürünlerin gelirinin
artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, bu
faaliyetlerini 11 ayrı dalda hizmet veren birimleriyle yürütmektedir. Bakanlık, Ülkenin su
ve toprak kaynaklarının etkili' bir şekilde kullanımının sağlanması, ayrıca yeni kırsal nüfus
yerleşimleriyle ilgili çalışmaların yapılması için uluslararası, ülke içi organizasyon ve
enstitülerle de koordineli bir şekilde çalış- maktadır. Bunlardan birisi olan Tarımsal
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Araştırmalar idaresi, ülkedeki tüm tarımsal araştırma enstitülerinin ve çiftçilerin, yeni
tarımsal yöntemler ve tarımsal makineler konusundaki çalışmalardan haberdar olmasını
sağlayarak, adaptasyonun sağlanması konusunda hizmet vermektedir.
Ar-Ge ve yenilik çalışmaları kapsamında Su kaynakları yönetimi ve su tedariki için
çeşitli teknikleri ortaya konmuş; gelecek yıllar için de bu teknikleri geliştirme
hedeflenmiştir: Su kalitesi ve güvenliği (filtreleme, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma
metotları kullanma, laboratuvar testleri yapma, su güvenliği için görüntüleme, erken uyarı
sistemleri geliştirme, kirleticilerden arındırma), Tuzdan arındırma (deniz suyu, tuzlu sular,
atık suları ters osmoz, elektrodiyaliz ve iyon değiştirme yönetimi ile tuzdan arındırma) atık
su arıtılması ve yeniden kullanımı (filtreleme, atık suların tuzdan arındırılması, membran
sistemi), Sel-taşkın sularının kullanımı (düzensiz yağış rejimine karşı sel sularının denize
karışmasına karşı bunlardan yararlanmak için sel sularının toplanma alanlarının
oluşturulması), Yağmur yağışlarının artırılması ve biriktirilmesi (bulutlar hakkında
çalışmalar bulut tohumları geliştirmek) bunlardan bazılarıdır (Anonim, 2011)
İklim, ürün deseni ve tarımsal yapısı gereği Türkiye ile benzerlik göstermekte olan
İtalya’da ise düzensiz yağışlar ve belirli bölgelerde şiddetli kuraklık görülmekte bu
yüzden kuraklık yönetiminde sulamaya özel bir önem verilmektedir. Su kıtlığı ve kuraklık
yönetiminde; organizasyon, politika ve uygulamalar açısından Avrupa da örnek
gösterilmektedir. Sulamada, genel olarak yer altı su rezervleri kullanılmakta, bu nedenle
sulamanın sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. İtalya, AB güney ülkeleri arasında
en büyük sulama alt yapısına sahiptir(4 milyon ha).Tarımsal su kullanımı, toplam su
kullanımının % 50 sini oluşturmaktadır.(Anonim, 2011)
Su kaynakları bol olsa da yönetim sorunları ve kirlenmeye bağlı riskler ile
Hindistan da su konusu önem taşımaktadır. Çok sayıda göl, nehir ve yer altı su kaynağına
sahip olan Hindistan’da su yönetimi konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle
sulardaki kirlenme içme suyu için risk oluşturmakta ve ülkedeki en büyük sorunlardan
birini teşkil etmektedir. Artan şehirleşmeye bağlı su yönetimi ihtiyacı, gıda güvenliği,
kuraklık ve seller su konusuna bağlı öncelik gerektiren sorunlar olarak görülmektedir
(Anonim, 2011)
Bakanlık su kaynakları mühendisliği alanındaki araştırmalar için finansal destek
vermektedir. Destek üniversitedeki araştırmacılara, Ar-Ge laboratuvarlarına, kamuya bağlı
su kaynakları ve sulama ajanslarına ve STK’lara verilmektedir. Hem temel araştırma hem
de uygulamalı araştırma için finansal destek verilmektedir.
Ülkede temiz içme suyu sağlamak için teknolojik yaklaşımlar, su döngüsü ve
yeniden kullanılması, tuzdan arındırma teknolojileri, yağmur suyu biriktirme yöntemleri ve
Hindistan için su senaryosu başlıkları altında durum analizi yapılarak çeşitli öneriler
geliştirilmiştir. Bu kapsamda ar-ge çalışmaları içerisinde; Tuzlu suyu tatlı suya
dönüştürmek için pahalı olmayan metotlar bulmak, Muson yağmurlarının kullanımı ve
yönetimi için metotlar bulmak, Sel sularının yönetimi, Yağmur sularının toplanması ve atık
suyun yönetilmesi için araştırma yapmak ve öneriler getirmek sayılabilir.
Nüfusunun fazlalığı ve sanayi atıkları sebebiyle özellikle su kirliliğini önlemek için
çaba gösteren Çin strateji belgelerinde yer alan somut hedeflere dikkat çekmektedir.
Kalkınma Planlarında ülke çapında su tüketiminin azaltılması ve eş zamanlı olarak su
tasarruf teknolojilerinin geliştirilip kullanılmasının hedeflendiği görülmektedir. Beş yıllık
kalkınma planı paralelinde hazırlanan Çevre Koruma planında ise odak noktası su
kirliğinin önlenmesidir. Çin Su Kaynakları Bakanlığının hedefleri arasında su kullanımında
verimliliğin önemli miktarda artırılması (Hedef: kişi başına düşen su tüketimi en az %20
azalması), sulama verimliliği oranını artırmak, bunun için yeni teknolojileri kullanmak,
Katma değer sağlayan sanayilerde firma başına su tüketiminin %30 azaltılması, yeniden
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işlenmiş suyun kullanım oranı su kıtlığı çeken kuzey bölgelerde toplam atık su miktarının
%20’si, benzer özellikteki güney bölgelerde %5 düzeyinde olmalıdır.
Bahsedilen temel hedeflere ulaşmak için atılacak adımlar, güvenli içme suyu
sağlamak, su kirliliğini önlemek, kentsel atık su arıtma tesislerini geliştirmek, tüm bunları
yaparken de en önemlisi Yenilik ve teknolojiye odaklanmak Ar-Ge sonuçlarını
uygulamaya aktarmaktır.
Ülkelerde durum böyleyken Türkiye’de durum nasıldır? Ülkemiz, su zengini bir
ülke olmamasına rağmen, su kaynaklarımız, yanlış ve bilinçsiz kullanımlarla yok olmakta
ve kirletilmektedir. Diğer taraftan, su kaynaklarımızın gelişmişlik durumu, potansiyelin
ancak üçte birleri seviyesinde olup, bunun sonucu olarak vazgeçilmez amacın su
kaynaklarını geliştirme politikaları olması kaçınılmazdır. Bu amacın gelecek kuşakların
gereksinim ve haklarını gözeten “Çevre ve Doğal Kaynakların Korunması ve Yönetimi
Prensibi” dâhilinde gerçekleştirilmesi için de gelecek perspektifi olan somut strateji ve
politikalar ortaya konulması gereklidir (Volkan ve ark., 2006)
Yarı kurak iklim kuşağında bulunan ülkemizde, su yönetimi anlayışı, kısıtlı su
kaynaklarımızın verimli kullanımını ve entegre yönetimini gerekli kılmaktadır.
Türkiye’nin yenilenebilir, ucuz ve çevre dostu olan hidroenerji potansiyelinden ve su
kaynaklarının sağladığı diğer ekonomik ve sosyal faydalardan verimli ve sürdürülebilir
biçimde yararlanması amacıyla gerekli projeler hayata geçirilmektedir. Bu çerçevede, başta
GAP Bölgesi olmak üzere ülkemizdeki baraj, hidroelektrik santrali ve sulama projelerini
bir an önce gerçekleştirmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir(Anonim, 2017 )
Devlet Su İşleri’nin 2015 faaliyet raporuna göre, Türkiye’nin mevcut su
kaynaklarının büyük oranda tarımsal sulamada tüketildiği görülmektedir. Değişen iklim
koşullarıyla beraber yerkürenin aşırı ısınması ve kuraklık, su kaynaklarını doğrudan,
dolayısıyla da en fazla tarım sektörünü etkilemesi de bu oranı günden güne artırmaktadır.
Bu nedenle sulamada su kullanım etkinliğinin arttırılarak su tasarrufunun sağlanması
büyük önem taşımaktadır. Tarımda kullanılan su miktarında yapılacak tasarruf, gerek
tarımda daha fazla alan sulanmasını, gerekse diğer sektörlerdeki su sıkıntısının
hafiflemesini sağlayacaktır. Bu nedenle tarımda etkin su kullanımını sağlayan araç ve
tekniklerin kullanımı ve bunların Ar-Ge verileriyle desteklenmesi ülkemizin öncelikli
hedefleri arasında yer almalıdır.
Tarımsal Sulamada Ar-Ge faaliyetleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarımsal Araştırmalar ve politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve bağlı Enstitü
Müdürlüklerinin Sulama Bölümlerince yürütülmektedir. Tarım sektöründe bugüne kadar
yapılan çalışmalar ile su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama metotları, kısıntılı sulama
programları, tarımsal üretim riskini azaltmak için kurak bölgelerde toprak rutubetinin
yerinde muhafazası için yöntemlerin geliştirilmesi, toprakta nem korunumuna yönelik
önlemler (su hasadı, yüzey akışı önleme ve diğer muhafaza tedbirleri), alternatif ürün
çeşitlerinin planlaması, kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesi,
düşük nitelikli sulama sularının (arıtılmış atık sular, sulamadan dönen kuyruk suları vb.)
yenilenebilir kullanım koşullarının belirlenmesi konularında birçok çalışma yürütülmüştür
(Küçükcoşkun ve ark,, 2013)
Ar-Ge sonuçlarının ulusal politikalara yansıması adına özellikle Su tasarrufu
sağlayan basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması kapsamında Bakanlığımız
tarafından 2006 yılından itibaren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
çerçevesinde mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine ve
yaygınlaştırılmasına yönelik destek uygulanmalarına devam edilmektedir. Bu çalışmaların
başlatılmasında toprak ve su kaynakları Ar-Ge verileri temel teşkil etmiştir.
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Ulusal politikalar açısından bakıldığında; TAGEM, X. Kalkınma Planındaki
“Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı” altında 2015-2018 dönemi için
“Mevcut Sulama Altyapısının Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması” nda “Sulamada
yeni tekniklere ilişkin Ar-Ge Çalışmalarının ve yeni uygulamaların artırılması” “Suyun
Bilinçli Kullanımı İçin Tarım Üreticilerine Yönelik Eğitim ve Yayımın Artırılması” ve “
Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi” bileşenlerinde
sorumlu ve ilgili kuruluş olarak yer almıştır. Sınırlı olan su kaynaklarının tasarrufu ve
verimliliğinin artırılması için geliştirilebilecek tüm yöntemlerin değerlendirilmesi amacıyla
“Kısıtlı Su Koşullarında Su Tasarrufu Sağlayan Sulama Yöntemlerine Göre Bitki
Sulama Programlarının Oluşturulması” ülkesel projesi hazırlanmış olup, 2015 yılında
Ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda ürün potansiyelimizde öne çıkan ve bitki
su ilişkileri ile bağlantılı olarak öncelikle çalışılması öngörülen ürünler
projelendirilmiştir
Ülkemizin strateji ve politika belgelerinde su kaynaklarının korunması, kirliliğin
azaltılması, atık suların yeniden kullanımının sağlanması gibi konulara özellikle önem
verildiği görülmektedir. Örneğin, tarımsal ilaçların içme suyu kaynaklarında doğurduğu
kirlilik, geniş ölçüde halkın ve politika yapıcıların dikkatinin bu problem üzerinde
toplanmasına neden olmuştur. Diğer olumlu bir yan etki ise, yönergelerin getirdiği
standartlara ilişkin araştırma ve teknolojik faaliyetlerin yoğunlaşmasıdır. Bu sayede
sorunlar ve bunların çözümü için yeni yaklaşımlar ortaya konulmuştur
10. Kalkınma Eylem Planında yer alan "Düşük Kaliteli Ve Arıtılmış Suların
Sulamada Kullanımının Araştırılması Eylemi "TAGEM sorumluluğunda yürütülmektedir.
Eylemin amacı; düşük kaliteli ve arıtılmış suların kullanılmasıyla tarımsal suya olan
talebin karşılanmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla; arıtılmış suların tarımda kullanılma
imkanları ve koşulları araştırılarak uygulamaya aktarılacak, tarımsal kaynaklı kirliliğine
karşı suların korunması kapsamındaki çalışmalara ek veri sağlanacak, düşük nitelikli
suların çevreye duyarlı teknikler ile sulamada kullanılması sağlanacaktır.
Bu kapsamda TAGEM tarafından “Trakya Bölgesi Su Kaynakları Kalitesinin ve
Tarımsal Açıdan Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi” projesi 2015 yılında başlamıştır. Proje
ile Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne İllerinde mevcut yer altı ve yerüstü su kaynakları
incelemeye alınarak suların kirlilik durumu ve sulama suyu açısından uygunluğu
belirlenecektir. Aynı zamanda farklı kirlilik çeşitlerine ait tematik haritalar zamansal ve
alansal olarak oluşturulacaktır. Projeden elde edilecek sonuçlar ile; yeraltı ve yerüstü su
kaynaklarının sulama suyu uygunluk sınıflarında olup olmadığı, yeraltı ve yerüstü su
kaynaklarının tarımda kullanılan gübreler ve tarımsal ilaçlarla ne düzeyde kirlendiğini,
bölgede artan nüfus ve gelişen sanayiye paralel olarak artan su kirliliği boyutları, sanayi
atıklarının bölge sularında ağır metal kirliliğine neden olup olmadığını tespiti
planlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda su kaynaklarının, bölge itibariyle
kullanım stratejisi, planlama ve kontrol mekanizmasının oluşturulmasına katkı sağlanması
beklenmektedir (Küçükcoşkun, 2016).
2. SONUÇ
Su kaynaklarının daha çok kullanıma açılması talebi ile suların doğal koşullarına
müdahalenin sınırlanması isteği arasındaki çatışma ve çelişki, önümüzdeki yıllarda bariz
şekilde hissedilecektir. Bu iki isteğin uzlaştırılması ve dengelenmesi gerekmektedir.
Ülkelerin ileriye dönük politikalarında bu sürecin şimdiden planlanması gerekir. Belirtilen
yaklaşım su sektöründe kuramsal çalışmalara ilaveten, yeni teknolojiler üzerinde ARGE
çalışmaları yapılmasını da gerektirmektedir. Günümüzden 30-40 yıl ilerisi için gerekli
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olabilecek teknolojiler üzerindeki araştırma ve pilot çalışmaların bugünden başlatılması ve
yönlendirilmesi geleceğe dönük perspektifler için önem taşımaktadır.
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin Su Alanında ivme kazanması artan nüfus, sanayi
talepleri ve küresel iklim değişikliği gibi etmenlerin artarak toplumun en temel ihtiyacı
olan tatlı su kaynakları üzerindeki baskılarını azaltacak sürdürülebilir çözümlerin
üretilmesi için önem taşımaktadır. Tatlı su kaynaklarının çevre kirliliğinden korunması,
sanayi ve tarımda önemli düzeyde su tasarrufunun sağlanması ve su depolanması ve
arıtılması için alternatif yöntemlerin geliştirilmesi toplumun kısa, orta ve uzun vadede su
ihtiyacının karşılanmasının güvence altına alınması için çözümlenmesi gereken ihtiyaçlar
arasında yer almaktadır (Anonim, 2011). Bu açıdan bakıldığında Ar-Ge çalışmalarını
ülkelerin ulusal politikalarına yansıtmak ve sonuçlarını da eylem planlarıyla hayata
geçirmek gerekmektedir.
Ülkelerin Kalkınma planlarında yer verilen politikaların etkili bir şekilde hayata
geçirilebilmesi için kamu kurumlarının kurumsal düzeyde stratejik planları ile orta ve uzun
vadeli temel ilke, hedef ve önceliklerinin ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile
kaynak dağılımlarının kalkınma planıyla uyumlu olması gerekmektedir. Tarımsal Sulama
politikaları ve stratejileri genel kalkınma amaçları için motive edilmelidir. İleri sulama
sistemleri için birçok teknoloji ihtiyacı gerektiği bilinmektedir. Koşullar bir ülkeden
diğerine değişir, bu nedenle bir yerde geliştirilmiş teknolojinin doğrudan transferi uygun
çözüm olmadığı gibi başarısızlıkla da sonuçlanabilir. Bu yüzden her ülke kendi koşulları
çerçevesinde Ar-Ge çalışmalarını yönlendirmektedir.
Bu yönlendirmelerde Ar-Ge ye ayrılan pay göz önünde bulundurularak Tarımsal
Ar-Ge'ye ve ileri sulama teknolojileri için yapılan finansal yatırımın artırılması, tarımsal
Ar-Ge ve sulama teknolojileri için kamu, üniversite ve özel sektörün desteklenmesi,
ülkeler arası bilgi teknoloji paylaşım ve transferinde işbirliği sağlanması önemlidir.
Üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının lokal bazlarda yürüttüğü AR-GE çalışmalarının
Ülke genelinde uygulanabilir hale getirilmesi ve sahaya yansıması için ilgili tüm paydaş ve
tarafların eşgüdüm ve eşzamanlı olarak bütünlüklü bir yaklaşım içinde olması
gerekmektedir.
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Özet
Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye’nin en kapsamlı sulama projesi olup projenin en
önemli bileşenlerinden biri Harran Ovası sulamasıdır. Ovanın sulamaya açılması ile yaklaşık
170000 ha alanda sulu tarıma başlanmıştır. Ancak ovada yapılan bilinçsiz sulamalar nedeniyle
sulama suyu kayıpları, yüksek taban suyu, topraklarda tuzlulaşma, toprak ve bitki besin elementi
kayıpları meydana gelmektedir. Meydana gelen bu olumsuzlukların sonuçları ve çözüm yolları
üzerine çalışmalar yapılagelmektedir. Ancak Atatürk Barajından ovaya aktarılan suyun her yıl 500
milyon m3 den fazla kısmı drenaj kanallarından boşa akmaktadır. Bu durum yukarıdaki
olumsuzlukların yanında önemli miktarda enerji kaybına da neden olmaktadır. Çünkü sulamalarda
kaybolan sular Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarında enerji üretiminde kullanılamamaktadır.
Bu çalışmada Harran Ovası sulamalarında meydana gelen su kayıplarının neden olduğu enerji
eşdeğeri irdelenmiştir. Ayrıca su dağıtım ve sulama işletmeciliğinde yapılacak iyileştirmeler ile
sulama suyunda yapılabilecek tasarruf miktarı ve buna bağlı olarak üretilebilecek enerji miktarları
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Harran Ovası, Sulama, Su Kayıpları, Enerji

EVALUATION OF LOSS OF IRRIGATION WATER IN HARRAN
PLAIN IN TERMS OF ENERGY ISSUE
Abstract
The South East Anatolia Project (GAP) is the most comprehensive irrigation project in Turkey and
one of the most important components of the project is the Harran Plain irrigation. With the
opening of the oven, approximately 170000 hectares of irrigated area started. However, because of
the unconscious irrigation made in the ovens, irrigation water losses, high ground water,
salinization in the soil, loss of soil and plant nutrient elements occur. Work on the consequences
and solutions of these negativities coming to the square are being carried out. However, the water
transferred from Atatürk Dam to the plain is draining 500 million m3 more per year from the
drainage channels. This causes not only the above negativity but also significant loss of energy.
Because the waters that are lost in the irrigation can not be used in energy production in Atatürk,
Birecik and Karkamış dams. In this study, the energy equivalent of the water losses that occurred in
the Harran Plain irrigation was investigated. In addition to the improvements to be made in water
distribution and irrigation operations, the amount of savings that can be made in irrigation water
and the amount of energy that can be produced accordingly have been determined.
Key Words: Harran Plain, Irrigation, Water Losses, Energy
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1. GİRİŞ
Su, yaşamın sürdürebilmesi için gerekli olan en önemli unsurdur. Artan nüfus ve
buna bağlı gıda ihtiyacının karşılanması doğrudan suya olan talebi artırmaktadır. Artan
nüfusla birlikte kullanılabilir suyumuzun miktarı giderek azalmaktadır. Diğer yönden de
artan kirlilik mevcut temiz su kaynaklarına olan talebin de artmasına neden olmaktadır.
Söz konusu nedenlerden kaynaklı talebin karşılanması için mutlaka su tasarrufuna
yönelmek gerekmektedir. Bu konuda en önemli sektör hiç şüphesiz tarım sektörüdür. Bu
sektörde yapılacak olan düşük oranda dahi tasarrufun etkisi diğer sektörlerle
kıyaslandığında çok daha fazla olabilecektir.
Tarımsal sulamaya ayrılan su miktarının zaman içerisindeki değişimine bağlı
olarak, sulama suyunun sulama sahasına yeterli miktarda, eşit ve etkin biçimde dağıtılması
gerekmektedir. Bu koşullar oluşturulmazsa, bitki verimi ve net kar düşmekte,
gereksinimden fazla miktarda su uygulandığında ise drenaj ve tuzluluk problemleri ortaya
çıkmaktadır (Molden ve Gates, 1990). Bu nedenle sulama projelerinde su dağıtım
performansının belirlenmesi ve sonuçlarının geleceğe yönelik yönetim politikalarının
oluşturulmasında kullanımı gittikçe önem kazanmaktadır (Jurriens, 1993).
Bir su dağıtım sisteminde amaç; sulama suyunun etkin, yeterli, güvenilir ve eşit
şekilde dağıtılmasıdır. Bununla beraber bütün dünyada pek çok sulama sistemindeki temel
sorun suyun etkin, yeterli, güvenilir ve eşit dağıtılmamasıdır. Bu durum hemen hemen
ülkemizdeki tüm sulama sahalarında karşılaşılan en büyük sorundur. Klasik sulama
sistemlerinde, örneğin tava veya karık sulama yöntemleri kullanıldığında tarla su uygulama
randımanı %60 civarında olup, şebekedeki sızma, buharlaşma ve işletme kayıpları da
eklenirse randıman yaklaşık %50 olmaktadır. Bir başka deyimle bitkiye ihtiyacı olan 1 m 3
suyu verebilmek için 2 m3 su kullanılmaktadır (Korkmaz, 2008).
Dünyanın birçok bölgesinde su yetmezliği nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Bu
sorunların aşılmasında en temel yaklaşım su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde
işletilmesi ve yönetilmesidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük su tüketim
grubunu tarımsal sulamalar oluşturmaktadır. GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi);
Türkiye’nin en büyük, bütünleşmiş, çok sektörlü, sürdürülebilir bölgesel kalkınma
projesidir. Proje; kalkınma için pek çok sektörü kapsamakta olup, tarım ve sulama da
bunların içindedir (Aydoğdu ve ark.,2014).
Güney Doğu Anadolu (GAP) Projesi
Proje alanı Fırat-Dicle Havzası ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili
(Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak)
kapsamakta olup ülkemiz su potansiyelinin 1/4’ü GAP Bölgesi’nde yer almaktadır. GAP
kapsamındaki illerin alan ve nüfus büyüklüğü, Türkiye’nin % 10.7’ si civarındadır. Proje
dâhilinde Fırat- Dicle Havzası’nda sulama ve hidroelektrik enerji üretimine yönelik 22
baraj, 19 hidroelektrik santrali ile 1.8 milyon ha alanda sulama yatırımlarının yapımı
planlanmıştır. Proje'nin, enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 7476 MW olup, yılda 27
milyar kilovat-saat enerji üretimi öngörülmüştür (Anonim, 2017a).
2015 yılı itibariyle 13 hidroelektrik santrali (HES) tamamlanmış, enerji
yatırımlarında %74 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yapımı öngörülen
barajlardan bugüne kadar 19 tanesi tamamlanmıştır. Bölge’de, 2016 yılı sonu itibariyle
Fırat-Dicle Havzası’nda toplam 502154 ha alan sulamaya açılmış, 1496 km ana kanal
hizmete hazır hale getirilmiştir. Ayrıca 97.8 km tünel de tamamlanmıştır. Sulama
projelerinin hayata geçirilmesi ile bölgenin bitki deseni değişmiş olup GAP Bölgesi,
Türkiye pamuk üretiminin yarısından fazlasını karşılar duruma gelmiştir (Anonim, 2017a).
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Harran Ovası Sulaması
Ova topoğrafik bakımdan, güney kuzey doğrultusunda 50 km’lik bir mesafede
yaklaşık 170 m kot farkıyla oldukça yüksek bir eğime sahiptir. Ovanın doğu ve batısını
sınırlayan Tektek ve Fatik Dağlarının eteklerinde eğim daha da artmaktadır. Belirtilen bu
yüksek eğim, ovanın kuzey kesimleri için drenaj kapasitesi yönünden bir avantaj olurken,
düşük kotlu kısımlarda tersine bir işleve sahiptir. Kuzey güney doğrultusunda ve dağlardan
ovanın ortasına doğru olmak üzere, sürekli su akışı olmaktadır. Bu su akışı Suriye sınırına
yakın bölgelerde ve ovanın diğer alçak kotlu kesimlerinde taban suyu düzeyini toprak
yüzeyine kadar yaklaştırmaktadır. Harran ovasında uygulanan rotasyona dayalı sulama
şebekleri işletim yönteminde sulama aralıkları sabittir. Rotasyon 2 olup, sulama aralıkları
ortalama 15 gündür (Bahçeci, 2014).
Fırat nehri üzerinde bulunan 5 adet barajın üçü Şanlıurfa’da yer almaktadır. Bunlar
Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları olup ilk ikisi HES ve sulama amaçlı Karkamış
barajı ise HES olarak inşa edilmişlerdir. Şekil 1’de proje içerisinde yer alan barajlara dair
bazı değerler gösterilmiştir.
Güneydoğu Anadolu Projesinin en önemli sulama projesi olan Harran Ovası
sulaması Atatürk barajından alınan suyla sulanmaktadır. Baraj gölünde 542 metreye kadar
yükseltilen nehir suyu 26.4’er kilometrelik 2 adet tünel kullanılarak ovaya iletilmektedir.
1995 de tamamlanan bu tüneller 7.62 m çapında olup 328 m3 s-1 debiye sahiptir. Tünelden
alınan debinin 204 m3’ü Mardin ana kanalına verilirken kalan kısmı da Harran Ovasına
verilmektedir.

Şekil 1. Fırat nehri üzerinde yer alan barajlar ve bazı özellikleri
Su Kayıpları
Harran ovasında 174 bin ha alanda sulu tarım yapılmaktadır. Ovaya su, Harran ve
Urfa ana kanalları ile iletilmektedir. Planlama aşamasında ovada %36 pamuk tarımı
yapılması esas alınmış ancak günümüzde bu oran %90 civarındadır. Gerek tasarlanan bitki
deseninin oluşmaması gerekse düşük randımanlı sulamalar nedeniyle ovada bir çok sorun
yaşanmaktadır. Ova sulamalarında su kaynakları etkin olarak kullanılamamakta, aşırı
sulama sonucu, tuzluluk ve drenaj problemi yaşanmaktadır (Yenigün ve Aydoğdu, 2010).
Ovada yapılan sulamalar sonucu meydana gelen su kayıpları Şekil 2’de verilmiştir
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Şekil 2. Harran Ovası ana drenaj kanalında ölçülen su miktarları (Anonim, 2017b)
2012-2015 yıllarında ölçülen su kayıpları yıllar itibariyle farklılık göstermekle
birlikte artış trendindedir. Ülkemizde yüzey sulama metotlarından basınçlı sulama
sistemlerine geçiş son yıllarda hızla artış gösterirken maalesef Harran ovasında bu değişimi
görmek mümkün değildir. Ovanın tamamına yakının pamuk ve mısır bitkisi yetiştirildiği
göz önünde bulundurulursa damla sulama veya lepa gibi hareketli sulama sistemleri çok
başarı ile uygulanabileceği yapılmış araştırma sonuçlarına göre tartışılmazdır. Ancak suyun
ücretlendirilmesinden çiftçi alışkanlıklarına kadar birçok faktör etkin su kullanımını
önünde bir engel durumundadır. Çizelge 1’de Harran Ovasına 2016 yılında verilen sulama
suyu miktarları ve drenaj kanalında ölçülen akım miktarları verilmiştir.
Çizelge 1. 2016 yılında Harran Ovası sulama suyu ve tahliye suyu miktarları
(Anonim, 2017b)
Harran ana
Urfa ana
Toplam sulama
Drenaj
Drenaj
3
3
3
3
Aylar
kanalı, m
kanalı, m
suyu, m
suyu, m
oranı, %
Mart
98 521 034
57 564 128
156 085 162
7 153 920
5
Nisan
242 540 983
119 886 843
362 427 826
61 128 432
17
Mayıs
105 552 755
61 412 512
166 965 267
85 510 080
51
Haziran
234 832 910
136 630 057
371 462 967
39 329 280
11
Temmuz
336 009 168
195 496 243
531 505 411
94 068 864
18
Ağustos
352 738 109
205 229 445
557 967 554
126 066 240
23
Eylül
169 717 054
114 080 486
283 797 540
109 969 920
39
Toplam
1 539 912 013
890 299 714
2 430 211 727
523 226 736
22
Atatürk Barajından Harran Ovasına sulama suyu Harran ve Urfa ana kanallarından
verilmektedir. Sulama sezonu yağış durumuna bağlı olarak değişmekle birlikte hububat
sulama dönemi başlangıcı olan mart ayının ortasında su verilmeye başlanmakta ve eylül
ayı ortasına kadar devam etmektedir. Harran ovası tümüyle 1. veya 2. ürün yazlık bitki
yetiştirildiğinden ovanın sulama suyu ihtiyacı temmuz ve ağustos aylarında en yüksek
düzeye ulaşmaktadır. Yani artan su kaybına paralele olarak kaybolan enerji miktarı da artış
göstermektedir. En fazla su kayıpları ise sulamaların en yoğun olduğu ağustos ve eylül
ayında meydana gelmekte, söz konusu aylarda 100 milyon m3 den fazla su kaybı meydana
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gelmektedir. Ancak oransal olarak en yüksek seviyelere mayıs ve eylül aylarında meydana
gelmektedir. Ovaya aylık verilen su miktarı ile tahliye olan su miktarları kıyaslandığında
Mayıs ayında ovaya verilen suyun yarısı drenaj kanallarına aktığı görülmektedir.
Enerji Kayıpları
Harran ovasında sulamalar ile meydana gelen her bir birim sulama suyu ayna
zamanda ülkemiz için enerji kaybı anlamına gelmektedir. Çünkü Atatürk baraj gölünden
alınarak sulamalar yapılmakta dolayısı ile Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarında enerji
üretiminde kullanılamamaktadır. Şekil 3’de sulama suyu kayıpları nedeniyle meydana
gelen enerji kayıpları gösterilmiştir.

70.000.000
Atatürk

60.000.000

Enerji miktarı, kW/h

Birecik
50.000.000

Karkamış

40.000.000

Toplam

30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Mart
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Haziran

Temmuz
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Aylar

Şekil 3. Sulamalarda meydana gelen kayıplar ile üretilebilecek elektrik enerji
miktarları
Su kaynakları bakımından zaten su fakiri olan ülkemiz aynı zamanda enerji
kaynakları yönünden de dışa bağımlı durumdadır. Bu iki husus dikkate alındığında
sulamalar ile kayıp olan sular büyük önem arz etmektedir. Atatürk barajında 1 m 3 su ile
0.33 kW enerji üretilebilirken Birecik ve Karkamış barajlarında bu değer sırası ile 0,10 ve
0,02 kW’dır. Bir sulama sezonunda 523 226 736 m3 sulama suyunun sulamalar ile
kaybolduğunu dikkate alırsak 2016 yılında 233 956 253 kW/h enerji kaybının olduğu
görülmektedir. Yani Atatürk barajından 175 408 912 kW birecik barajından 53 322 673
kW eksik enerji üretilmektedir (Tarı, 2017). Karaca ve Selenay (2001) Harran Ovasında
yaptıkları bir araştırmada, pamuk yetiştiriciliğinde damla sulama yöntemi ile karık sulama
yöntemini karşılaştırmışlardır. Araştırma sonucunda damla sulama uygulanarak %40 su
tasarrufu yapılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Harran Ovasının %90 pamuk ile ekili olduğu
dikkate alındığında önemli miktarda su tasarrufu yapılabileceği, dolayısı ile tasarruf edilen
su ile kayda değer enerji üretilebileceği aşikârdır. Sulamalarda meydana gelen kayıplar
sadece sulama suyu ve buna bağlı olarak enerji kaybı değil aynı zamanda verimli tarım
toprağı ve bitki besin elementi kayıplarında neden olmaktadır. Ayrıca drenaj kanalları
dolmakta temizlik için büyük masraflar yapılmaktadır. Bunların yanında tahliye olan suyun
azaltılması için drene olan sular ana tahliye kanallarında kurulan 14 adet noktadaki
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pompalar ile su terfi ettirilerek tekrar sulamalarda kullanılmakta dolayısı ile yine enerji
harcanmaktadır. Ayrıca Ovanın memba tarafında bulunan arazilerde yapılan aşırı
sulamalar, ovanın mansap tarafında sulama suyunun ulaşmaması gibi önemli bir sorunu da
ortaya çıkarmaktadır.
2. SONUÇ VE ÖNERİLER
Harran Ovası’nda meydana gelen su kayıplarının en önemli nedeni gece
sulamalarıdır. Çoğu çiftçi gece sulaması yapmamakta bu nedenle sulama kanallarındaki
sular boşa akmaktadır. Bunun yanında gün sonunda karıklara verilen sifonlar gece
değiştirilmemektedir. Dolayısı ile 1-3 saatte karık sonuna ulaşan sulama suyu sabaha değin
drenaj kanalını beslemektedir. Sulama kanaletlerine yapılan müdahaleler de önemli
miktarda su kaybına neden olmaktadır. Ayrıca bölge çiftçilerinin sulama bilinç
düzeylerinin düşük olması nedeniyle çok su çok verim olarak algılanmakta bunun sonucu
da aşırı sulamalar yapılmaktadır. Arazilerin tesviyesiz oluşu da sulama randımanlarını
düşürmektedir.
Bu nedenlerle;
 Öncelikle alan bazlı ücretlendirme yerine hacim esaslı ücretlendirmeye
geçişmelidir.
 Su dağıtımında kapalı sisteme en kısa sürede geçilmelidir.
 Suyun ücretlendirilmesi uygulanan sulama yöntemine göre belirlenmeli,
damla sulama sistemi ile sulamalar teşvik edilmelidir.
 Gece sulamaları teşvik edilmelidir.
 Çiftçiler sulama konusunda bilinçlendirilmelidir.
 Drenaj kanallarında akan suların kalitesi sulama sezonu içerisinde kalite
yönünden risk içermemektedir. O nedenle bu suların tamamının yeniden
sulamada kullanılmasına dair çözümler hayata geçirilmelidir.
 Bitki deseni çeşitlendirilmeli, su ihtiyacı düşük olan teşvik edilmelidir.
 Kısıntılı sulama işletmeciliği değerlendirilmelidir.
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Özet
Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılmasında sulama suyu yönetimi büyük öneme sahiptir. Diğer
yandan suyun tarlada uygulanması sulama suyu yönetiminde başarıyı belirleyici bir unsurdur.
Gerektiği zamanda yeterli miktarda su uygulaması, sulamada temel yaklaşım olarak kabul
edilebilir. Tarımda suyun etkin kullanımının asıl amacı, kaynağından alınan suyun en az kayıpla
bitki kök bölgesine ulaştırılıp yine en az kayıpla bitki kök bölgesinde depolanmasının
sağlanmasıdır. Bu amaçla, koşullara uygun bitkilerin, sulama sisteminin, su kaynağının ve sulama
yönetiminin seçilmesi suyun etkin kullanılmasında önemli faktörlerin başında gelmektedir. Verimli
ve kaliteli bir tarımsal üretimde etkin olan faktörlerin başında sulama yöntemi gelmektedir. Gelişen
teknoloji, birçok sektörde olduğu gibi sulama yöntemlerinde önemli gelişmeler sağlamıştır. Şeker
pancarı, kök sisteminin morfolojik ve fizyolojik karakteristiğinden dolayı toprak nem açığına en
toleranslı bitkilerden biridir. Şeker pancarı ayrıca hem tüm yetişme sezonu boyunca hem de belirli
yetişme devrelerinde yapılacak kısıntılı sulamaya oldukça uygun bir bitkidir. Bu çalışmada, Yozgat
il sınırlarında yer alan 4 farklı çiftçi üretim alanında yağmurlama (4 da) ve damla (2 da) sulama
yöntemleriyle şeker pancarı üretimi yapılmıştır. Üretim süresince çiftçiler kendi alışkanlıkları ile
üretimi gerçekleştirmişlerdir. Sulama suyu uygulamalarında yağmurlama, her sıraya ve iki sıraya
bir lateral olacak şekilde damla sulama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonunda, en yüksek
ortalama verim, her sıraya bir lateral döşendiği koşullarda 8.2 ton/da olarak gerçekleşmiştir. Ancak
iki sıraya bir lateralin döşendiği koşullarda, yağmurlama sulama yöntemine göre %3.5’lik ortalama
verimde artışı ve %1.3’te ortalama digesyon değerinde artış saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yağmurlama Sulama, Damla Sulama, Şekerpancarı, Şeker Kalitesi

ASSESSMENT OF APPLICATIONS OF IRRIGATED SUGAR BEET
IRRIGATION BY SPRINKLING AND DRIP IRRIGATION METHOD
Abstract
Irrigation water management is one of the most important steps of sustainable use of water
resources. On the other hand, field application of water is a critical component which affects the
achievement of irrigation water management. Sufficient application of water at any time is
acceptable as a basic approach to irrigation. The main purpose of effective use of water in
agriculture is to ensure that the water taken from the source is transported to the root region of the
plant with minimum loss and stored in the plant root region with the least loss. For this purpose,
selection of plants, irrigation system, and water resource and irrigation management suitable for the
conditions is one of the most important factors in effective use of water. Irrigation method is one of
the most effective factors in efficient and high quality agricultural production. The developing
technology has made important developments in irrigation methods as it is in many sectors. Sugar
beet is one of the plants tolerant to soil moisture tolerance due to the morphological and
physiological characteristics of the root system. Sugar beet is also a very suitable plant for both the
whole growing season and for the limited irrigation in certain growing periods. In this study, sugar
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beet production was irrigated by sprinkling (4 da) and drip irrigation (2 da area) in four different
farmers production areas located in the Yozgat province borders. During the production, the
farmers made production with their own habits. In applications of irrigation water was used to
sprinkling, drip irrigation method (each plant order has a lateral and two plant order has a lateral).
End of the study, the highest average yield was 8.20 ton/da in each plant order has a drip lateral.
However, lateral of two plant order were increased average yield by 3.5% and digestibility value by
1.3% according to the spiringer irrigation method.
Key Words: Sprinkler Irrigation, Drip Irrigation, Sugerbeet, Suger Quality

1. GİRİŞ
İnsanlar tarihin ilk devirlerinden beri şekerden faydalanmaktadır. Şeker,
yüzyıllardır insanın en önemli besin kaynaklarından birisi olmuştur. Şekerden içeceklerde,
ilaçlarda, tatlılarda ve birçok yiyecek maddesinde tatlandırıcı olarak yararlanılmakta,
koruyucu özelliğinden dolayı yiyeceklerin saklanmasında kullanılmaktadır. Bu
özelliklerinden dolayı şeker, insan beslenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Sakkoroz
olarak da bilinen şekerin en önemli bitkisel kaynakları şeker pancarı ve şeker kamışıdır.
Şeker kamışından şeker elde edilmesi eski çağlardan beri bilinmesine karşın, şeker
pancarının şeker kaynağı olarak keşfi 19. yüzyılda olmuştur.
Son yıllarda, su kaynakları gerek iklim düzensizliğinin olumsuz etkileriyle gerekse
artan taleplerden kaynaklı olarak büyük baskılara maruz kalmaktadır. Su kaynakları gün
geçtikçe hem nitelik hem de nicelik açısından bozulmaktadır. Söz konusu bozulma
özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde daha belirgindir. Sulama ve diğer uygulamaların
hatalı yapılması uzun ve kısa zaman aralığında farklı sorunlara yol açar. Sürdürülebilir
tarımsal üretimin temel bileşenlerinden bir tanesi sulama suyu kalitesidir. Sulamada
kullanılan suyun kirliliği doğrudan tarımsal üretimde verim ve kaliteyi etkilerken zamanla
da üretim ortamının bozulmasına neden olur. Bozulan ortamın geri kazanılması ancak uzun
süreler ve yatırımlarla mümkün olabilmektedir. Gelecek ile ilgili bu senaryo bizleri sulama
suyunu olabilecek en yüksek randımanla kullanmaya ve kullanılan bir birim sudan en
yüksek verimi elde etmeye zorunlu kılmaktadır (Ertek ve Kanber, 1999; Tekinel ve ark,
2000; Korukçu ve Büyükcangaz, 2003).
Sulama suyu yönetimi iki aşamalı olarak düşünülmelidir. Bunlardan ilki suyu
kaynaktan üretim alanına getirilmesini de kapsayan kullanılan sulama sistemlerinin doğru
şekilde planlanmış ve kurulmuş olmasıdır. İkinci olarak ise tesis edilen sulama
sistemlerinin doğru biçimde işletilmesidir.
Çoğu sulu tarım alanlarında, çiftçiler sulamalarını sulama takvimi ya da sabit
sulama aralığını kullanarak yapmaktadırlar (Franzoy ve Tankersley, 1970). Bu nedenle
bitkinin sudan yararlanma oranları, çok düşük düzeylerde kalmaktadır. Diğer taraftan,
sulamada esas olarak alınan bitki su tüketimini etkileyen faktörler, her yıl değişiklik
göstermektedir. Her sulamada uygulanacak sulama suyu miktarı ve sulama zamanı değişen
faktörlere göre, bitkinin su ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanmalıdır. Uygun bir
sulama zamanı planlanması; su kaynaklarının yetersiz olduğu yörelerde, devletin su
dağıtım şebekelerinden istenildiği zaman su alınamaması durumunda veya çiftçilerin çeşitli
nedenlerle sulama yapamadığı zaman değer kazanmakta ve bu şekilde verimde ve su
kullanım randımanında önemli artışlar sağlanmaktadır (Hiller 1971; Boyacıoğlu ve
Beyribey, 1998).
2015 yılında ülkemizde 25 tanesi kamu, 8 tanesi özel olmak üzere toplam 33 adet
şekerpancarından üretim yapan şeker fabrikası bulunmaktadır (Çizelge 1). Ülkemizde
Mısırdan (Glikoz ve Fruktoz şurubu) nişasta bazlı şeker üretimi de yapılmaktadır.
Türkiye’de şeker, 1990’lı yılların ikinci yarısına kadar sadece şeker pancarından
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üretilmekte iken mısırdan “Nişasta Bazlı Şeker” (NBŞ) üreten şirketlerin faaliyete
geçmesiyle, şekerpancarı ve mısırdan üretilmeye başlanmıştır. Yurtiçi seker tüketiminin ise
%90’ı şekerpancarından, %10’u ise mısırdan karşılanmaktadır” (Konyalı ve Şatana, 2012;
Koç ve Bulut, 2016).
Çizelge 1. Bölgelere göre şekerpancarı ekim alanı, üretim miktarı ve fabrika sayıları
(2015 TUİK)
Şekerpancarı üretimi Şekerpancarı ekim
Bölge
Fabrika sayısı
(ton)
alanı (da)
Doğu Anadolu
965214
217664
8
İç Anadolu
11828061
1880171
12
Karadeniz
1345582
257287
5
Marmara
149111
24244
3
Ege
1216477
221906
3
Akdeniz
807942
131827
2
Güneydoğu Anadolu
149613
19622
0
Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı verilerine göre; Yozgat İlinin toplam
şekerpancarı üretimi 1640493 tondur. Yozgat İlindeki şekerpancarı üretiminin ilçelere göre
dağılımı Çizelge 2’de verilmiştir. En fazla üretim 826147 ton ile Boğazlıyan ilçesine aittir.
Bu ilçeyi sırası ile Sarıkaya (194354 ton), Merkez ilçe (145301 ton), Şefaatli (129610 ton)
ve Yerköy (121834 ton) ilçeleri takip etmektedir.
Çizelge 2. Yozgat ili ilçe bazlı şekerpancarı üretimi ve tarım alanları
Verim
Toplam tarım alanı
İlçe merkezi
Üretim (ton)
Ekilen alan (dekar)
(kg/da)
(dekar)
Boğazlıyan
826147
6478
865948
127522
Sarıkaya
194354
5802
848613
33500
Merkez
145301
4835
860761
30054
Şefaatli
129610
5147
720027
25050
Yerköy
121834
5802
684860
21000
Sorgun
87024
5802
839520
15000
Yenifakılı
48867
5898
198849
8285
Çandır
24173
4835
142257
5000
Akdağmadeni
23932
4351
391137
5500
Kadışehri
21862
6708
133330
3230
Aydıncık
12258
5138
126177
2305
Saraykent
3483
4638
107503
751
Çekerek
1450
4833
162180
300
Çayıralan
198
4829
202127
41
Bazen ekonomik olmasa da sulama sistemleri, bitkilerin pik dönemdeki su
ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanır (Hart ve Reynolds, 1965). Cassel-Sharmasarkar ve
ark. (2001) toprak üstü damla ve tava sulama metotlarının şeker pancarında su ve gübre
kullanım etkinliği üzerine etkisini incelemişlerdir. Araştırmacılar damla sistemi ile tava
sulamaya göre daha az su ve gübre kullanıldığı sonucuna varmışlardır. Kruse ve ark.
(1990), ise uygun sulama uygulamaları ile ürün veriminin arttırabileceğini ifade
etmişlerdir. Damla sulama, belirli koşullar altındaki bitki türlerinde yağmurlama veya karık
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sulama sistemlerine nazaran daha az sulama suyuna gereksinim duyar. Geleneksel sulama
yöntemlerinin sebep olduğu sorunlar nedeniyle yakın gelecekte tarla bitkilerinde damla
sulama yönteminin kullanımı kaçınılmazdır. Damla sulama sık ve üniform sulamaya
olanak vermesi, geniş bir topografya ve toprak koşullarında kullanılabilmesi nedeniyle
birçok bitkinin sulanmasında önerilmektedir (Çetin ve Bilgel, 2002).
Şeker pancarı sahip olduğu kök sisteminin morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden
dolayı toprak nem eksikliğine toleranslı bitkilerden birisidir (Doorenbos ve Kassam, 1979).
Ayrıca tüm yetişme sezonu süresince ya da yetişme devrelerinin belirli dönemlerinde
kısıntılı sulamaya oldukça uygun bir bitkidir (Kırda, 2002).
Sulama, tarımsal üretimde ve özellikle şeker pancarı yetiştiriciliğinde önemli bir rol
oynar. Kurak bölgelerde şeker pancarı verimi, uygulanan sulama suyu miktarı ve yetişme
döneminde düşen yağış miktarı ile yakından ilgilidir (Scott ve Jaggard, 1993).
Ankara koşullarında karık, damla ve yüzey altı damla sulama yöntemlerinin
şekerpancarında verim ve verim parametrelerinde meydana getirdiği değişim incelenmiştir.
Sulamalar karık sulamada yarayışlı suyun %75’i tüketilince, damla sulamada pan
buharlaşması ve bitki pan katsayıları kullanılarak 6 günlük sulama aralığında, yüzey altı
sulamada ise günlük sulama programı uygulanmıştır. Net sulama suyu gereksinimi dikkate
alındığında, karık sulamaya göre, damla sulamada %42 ve yüzey altı sulamada ise %19
daha az su uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda konuların kök ve şeker verimleri
arasında yöntemlerden kaynaklı önemli bir farkın olmadığı belirlenmiştir (Yıldırım, 1990).
Sakelariou-Makrantonaki ve ark. (2002), yüzey (YDS) ve yüzey altı damla sulama
(YADS) sistemleri ile sulamanın şeker pancarının verimi üzerine etkilerini iki farklı
sulama suyu seviyesinde incelemişlerdir. Şeker pancarı kök verimi YADS sistemi ile
sulanan parsellerde daha fazla olmuş olup, %80 su uygulanan konuda tam sulama suyu
koşullarına göre %16.6 daha az su uygulanmasına karşılık, kök ve şeker verimini tam
sulama koşulları ile eşit olduğu belirlenmiştir. YADS sistemi uygulanan parsellerde, YDS
sistemi uygulanan parsellere göre daha fazla verim alınmıştır.
Uçan ve Gençoğlan (2004), Kahramanmaraş koşullarında kısıntılı sulamanın şeker
pancarının kök ve şeker verimine etkilerini belirlemek amacıyla tekil lateral yağmurlama
sisteminin özelliklerinden yararlanarak 7 günde bir olacak şekilde sulama suyu
uygulanmıştır. Denemede en yüksek şeker pancarı kök verimini 1999 yılında 57360 kg/ha,
2000 yılında 62350 kg/ha ile en yüksek su uygulanan konudan, en düşük şeker pancarı kök
verimini ise 1999 yılında 9630 kg/ha, 2000 yılında ise 11201 kg/ha ile en az su uygulanan
konudan elde etmişlerdir. Şeker oranı ise artan su miktarları ile azalma göstermiştir.
Hazırlanan bu çalışmada, Yozgat il sınırlarında yer alan 4 farklı çiftçi üretim
alanında yağmurlama ve damla sulama yöntemiyle şeker pancarı sulaması sağlanmıştır.
Üretim süresince çiftçiler kendi alışkanlıkları ile üretimi gerçekleştirmişlerdir. Sulama
suyu uygulamalarında yağmurlama, her sıraya ve iki sıraya bir lateral olacak şekilde damla
sulama yöntemi kullanmaları sağlanmıştır. Söz konusu koşullarda üreticilerin dekara
verimler ve digesyon değerleri karşılaştırılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Yozgat, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümünde yer alıp doğudan Sivas,
güneyden Kayseri ve Nevşehir, batıdan Kırşehir ve Kırıkkale, kuzeyden Amasya ve Çorum
kuzeydoğudan da Tokat ili ile çevrilidir (Şekil 1). Yozgat ili matematiksel konum olarak
34° 05’ - 36° 10’ doğu meridyenleri ile 38° 40’ - 40° 18’ kuzey paralelleri arasında
bulunmaktadır. Yozgat ili, yaklaşık 13690 km2 yüzölçümüne sahiptir. Yozgat ili yüz ölçüm
bakımından Türkiye’nin en büyük 15. ilidir.
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Şekil 1. Yozgat ili ve seçilen çiftçi parselleri
Yozgat İli, İç Anadolu Bölgesi’nin yarı kurak karasal ikliminin hakim olduğu bir
bölgede bulunmaktadır. Deniz etkisine kapalı olduğu için, yazlar sıcak ve kurak; kışlar
soğuk ve yağışlı geçer. Yaz ile kış; gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları yüksektir.
İlin bazı ortalama iklim parametreleri Çizelge 3’de verilmiştir. Ortalama sıcaklığın en
yüksek olduğu ay Temmuz olup 19.7 °C’dir. Ortalama en düşük sıcaklık ise Ocak ayında 1.9 °C’dir. Yıllık ortalama toplam yağış 589.4 mm, Aylık ortalama en fazla yağış aralık
ayında 81.1 mm ve en düşük ise Ağustos ayında 8.9 mm’dir. Ortalama Rüzgar hızı 2.4 m/s
iken en yüksek olduğu ay 3.1 m/s ile Temmuz ayıdır. Bağıl nem yıllık ortalama %66.8, en
düşük Ağustos ayında %55.7 ve en yüksek ise Ocak ayında %77.5’dir.
Şeker pancarı büyüme devresi yani Mayıs - Haziran aylarında bitkinin sıcaklık
isteği fazladır. Yetişme devresinde ortalama sıcaklıkların 7-8 °C'den az, 18-20 °C'den fazla
olmaması gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Yozgat ili şeker pancarı
yetiştiriciliği için ideal sıcaklık koşullarına sahiptir. Ayrıca yetişme devresinde gün
içerisindeki sıcaklık farkları da şeker pancarının gelişimini etkiler. Gece ve gündüz sıcaklık
farkları özellikle de düşük gece sıcaklıkları topraktaki bitki besin maddelerinin ve nemin
yeterli olduğu koşullarda şeker yoğunluğunu artırır. En fazla şeker üretimi günlük sıcaklık
farklarının 15°C civarında olduğu şartlarda meydana gelmektedir (Jonhson ve ark., 1977;
Avcı, 1996; Koç ve Bulut, 2016).

280

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Çizelge 3. Yozgat ili bazı iklim parametrelerinin uzun yıllar (1960-2015) ortalaması
Yağış
Bağıl nem Ort. rüzgâr
Aylar
Tort (°C) Tmak (°C) Tmin (°C)
(mm)
(%)
hızı (m/sn)
Ocak
69.0
-1.9
15.4
-21.1
77.5
2.2
Şubat
64.5
-1.0
16.4
-24.4
75.8
2.4
Mart
64.5
2.9
24.2
-20.6
71.0
2.4
Nisan
67.0
8.3
27.6
-12.6
66.6
2.4
Mayıs
62.7
13.0
30.0
-3.0
64.2
2.2
Haziran
41.7
16.8
33.1
-0.4
60.5
2.4
Temmuz
13.3
19.7
38.8
4.5
56.8
3.1
Ağustos
8.9
19.6
37.2
3.7
55.7
2.9
Eylül
18.1
15.5
33.9
-1.2
58.1
2.2
Ekim
38.5
10.3
30.1
-6.8
65.9
2.0
Kasım
60.1
4.6
22.2
-15.6
72.5
2.0
Aralık
81.1
0.5
18.2
-20.2
77.3
2.2
Toplam/Ort. 589.4
9.0
27.3
-9.8
66.8
2.4
Çalışma kapsamında, Yozgat ilinin Sarıkaya’da 2 adet, Şefaatli ve Çekerek
ilçelerinde de birer adet olmak üzere toplam 4 şeker pancarı üreten çiftçinin arazisinde,
yağmurlama ve damla sulama sistemleri birlikte tesis edilmiştir. Yağmurlama sulama
sistemlerinin büyüklüğü 4 da, damla sulama sistemlerinin büyüklüğü de 2 da olarak
kurulmuştur. Çiftçilerin mevcut bilgi ve deneyimleri ile yaptıkları üretimde, her hangi bir
müdahalede bulunulmamış sadece sulama yöntemi olarak söz konusu yöntemleri
kullanmaları sağlanmıştır. Üreticiler, her hangi bir sulama programı ya da toprak nem
izleme sistemi kullanmamışlardır. Sulama zamanı ve miktarına kendi deneyimleri ile karar
verip uygulamışlardır. Bu çalışmada amaç, çiftçilere yağmurlama ve özellikle de damla
sulama sistemleri konusunda farkındalık yaratmaktır. Damla sulama sisteminin
kullanılması ile sağlanacak su tasarrufunun yanında enerji, ilaç, gübre ve işçilik
maliyetlerinden de tasarruf edilebileceği gösterilmeye çalışılmıştır.
Parsellere tesis edilen sulama sistemlerinin işletilmesinde, çiftçilere her hangi bir
müdahalede bulunulmamıştır. Yağmurlama sulama konusunda kısmen de olsa bilgi sahibi
olmalarına karşın damla sulama yöntemi konusunda ise bilgileri yok denecek
düzeylerdedir. Bildikleri şekilde yağmurlama sulamaları yapmaları sağlanmıştır. Damla
sulamada ise sistemin nasıl çalıştığı, kontrol ünitesinin bakımı ve özellikle de filtre
temizliği ve bakımı konusunda gerekli bilgiler uygulamalı olarak gösterilmiştir. Çiftçiler
damla sulama sistemini yağmurlama sulama sistemi ile birlikte açıp birlikte kapatarak
sulama uygulaması yapmışlardır. Böylelikle damla sulama sistemi ile sulama suyu ve diğer
girdilerden yapılacak tasarrufa karşılık, verim ve kalitede kayıpların olmadığını görmeleri
sağlanmıştır.
Çalışmada kullanılan yağmurlama başlığı 3 bar basınçta yaklaşık 2.2 m3/saat debiye
ve 25 m fırlatma çapına sahiptir. Damla sulama lateralleri ise basınç ayarlı olup 16 mm
çapında ve 4 L/h debilidir. Lateraller her sıraya ve iki sıraya bir olacak şekilde iki farklı
konu olarak düzenlenmiştir.
Şeker pancarı üretiminde kalite açısından önemli parametrelerin başında ürünün
digesyon değeri gelir. Digesyon değerinden şeker varlığı hesaplanır. Digesyon analizi
sucromatta Soğuk Digestion Metoduna göre Sorgun Şeker Fabrikası laboratuvarında
yapılmış ve sonuçlar % olarak ifade edilmiştir.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Daha öncede dile getirildiği gibi, tamamen çitçi koşullarında ve çiftçiye özgü
uygulama ve teknikler ile Yozgat ilinin 4 farklı noktasında şeker pancarı, yağmurlama ve
damla sulama yöntemiyle sulanmıştır. Çalışmanın materyal ve yöntem kısmında da
belirtildiği koşullarda yapılan şeker pancarı üretiminin verim ve digesyon değerlerinin
değerlendirilmesi yapılmıştır.
Yağmurlama sulama sistemi ile sulanan parsellerdeki verim değerleri
incelendiğinde Çıkrıkçı köyünün (5.467 ton/da) dışındaki diğer üç köyün verim değeri
7.237-7.987 ton/da arasında gerçekleşmiştir (Çizelge 4). Çıkrıkçı köyünde elde edilen
verimin düşük olmasının nedeni, araziye sulama suyunun temininde sorunların yaşanması
ve buna bağlı olarak da sulamanın yetersiz yapılmasıdır. En yüksek verim Özüveren
köyünde 7987 ton/da olarak belirlenmiştir. Onu sırasıyla Bağlıca köyü 7.5 ve Kızılyar
köyü 7.237 ton/da olarak izlemektedir.
Üretilen şeker pancarının digesyon değerleri dikkate alındığında Çıkrıkçı
köyündeki üretimin veriminin düşük olmasına karşın üretilen pancarın digesyon değeri
%17.70 ile en yüksek değere sahiptir. Onu %17.42 oranı ile Bağlıca izlemektedir. Kızılyar
ve Özüveren köylerindeki pancar digesyon oranları ise sırasıyla %15.70 ve %15.00 olarak
saptanmıştır.
Çizelge 4. Yağmurlama sulama verimleri
İlçe
Köy adı Konu
Sarıkaya
Bağlıca
Yağmurlama Sulama
Sarıkaya
Çıkrıkçı
Yağmurlama Sulama
Şefaatli
Kızılyar
Yağmurlama Sulama
Çekerek
Özüveren Yağmurlama Sulama
Ortalama

Verim (ton/da)
7.500
5.467
7.237
7.987
7.048

Digesyon (%)
17.42
17.70
15.00
15.70
16.46

Her sıraya bir lateral hattın döşendiği damla sulama sisteminin kullanıldığı
durumda elde edilen verim ve digesyon değerleri Çizelge 5’de sunulmuştur. Çıkrıkçı
köyünde sulama suyu sağlanmasında yaşanan gecikmeden dolayı yağmurlama sulama
yönteminde oluşan verim farkı, damla sulama sisteminde oluşmamıştır. Damla sulama
yöntemi ile sulamanın su stresini azalttığı ve hatta normal şartlardaki üretimle eşit
sayılabilecek düzeyde üretim yapıldığı belirlenmiştir. Digesyon değerleri dikkate
alındığında her sıraya bir lateral uygulamasında elde edilen değerlerin yağmurlama sulama
yönteminde elde edilen ortalama değerden %0.49 oranında daha düşük olduğu
belirlenmiştir. Ancak her sıraya bir lateralin döşendiği durumda elde edilen ortalama verim
yağmurlama yöntemi ortalamasından %16.3 daha yüksek olmasından kaynaklı olarak elde
edilecek gelirde azalma söz konusu değildir.
Çizelge 5. Her sıraya bir lateral damla sulama verimleri
İlçe

Köy adı

Sarıkaya Bağlıca
Sarıkaya Çıkrıkçı
Şefaatli Kızılyar
Çekerek Özüveren
Ortalama

Konu
Damla Sulama (Her Sıraya Bir Lateral)
Damla Sulama (Her Sıraya Bir Lateral)
Damla Sulama (Her Sıraya Bir Lateral)
Damla Sulama (Her Sıraya Bir Lateral)
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Verim
(ton/da)
9.800
7.627
7.604
7.769
8.200

Digesyon
16.10
15.90
15.75
16.12
15.97
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İki sıraya bir lateralin döşendiği durumda elde edilen verim değerleri (Çizelge 6)
yağmurlama sulama yönteminden elde edilenden daha yüksek olmasına karşılık her sıraya
bir lateralin döşendiği durumdan daha düşük olarak geçekleşmiştir. Her sıraya bir lateral
uygulandığı koşulda, iki sıraya bir lateralin oluştuğu duruma göre ortalama verimde
yaklaşık %12 oranında artış belirlenmiştir. Ancak digesyon değeri dikkate alındığında iki
sıraya bir lateralin döşendiği koşullarda elde edilen ortalama değer, her sıraya bir lateral
döşendiği koşullardan %4 daha yüksek digesyon değeri göstermiştir. İki sıraya bir lateralin
döşendiği koşul yağmurlama sulama ile karşılaştırıldığında, damla sulama sisteminin
üstünlüğü bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ortalama verim dikkate alındığında iki sıraya
bir lateralin döşenmesi koşulunda %3.5’lik verim artışı ve bunun yanında da ortalama
digesyon değerinde de %1.3’lük bir artış saptanmıştır. Bu durumu çiftçinin geliri açısından
değerlendirecek olursak damla sulama yönteminin düşük maliyetinin yanında yüksek gelir
elde etmede iyi bir yöntem olduğu görülmektedir.
Çizelge 6. İki sıraya bir lateral damla sulama verimleri
İlçe
Sarıkaya
Sarıkaya
Şefaatli
Çekerek
Ortalama

Köy Adı

Konu

Bağlıca
Çıkrıkçı
Kızılyar
Özüveren

Damla Sulama (İki Sıraya Bir Lateral)
Damla Sulama (İki Sıraya Bir Lateral)
Damla Sulama (İki Sıraya Bir Lateral)
Damla Sulama (İki Sıraya Bir Lateral)

Verim
(ton/da)
9.100
6.480
6.979
6.613
7.293

Digesyon
16.50
16.40
17.85
15.90
16.66

Sulama sistemleri farkından kaynaklanan verim ve kaliteye ait farklılıklar Ertaş
1980 ve 1984; Sakelariou-Makrantonaki ve ark. 2002; Madanoğlu, 1977; Günbatılı, 1978
ve 1989; Güngör ve Öğretir, 1980; Okman, 1981; Yıldırım, 1990; Kodal, 1994; Uçan ve
Gençoğlan, 2004; Süheri, 2007 ile benzerlik göstermektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuçlar incelendiğinde Sarıkaya ilçesi Çıkrıkçı köyünde elde edilen verimler diğer
bölgelere nazaran düşük belirlenmiştir. Bunun nedeni araziye sulama suyunun temininde
sorun yaşanması ve sulamanın yetersiz yapılmasıdır. En iyi verim Bağlıca yöresinde
meydana gelmiştir. Verim dikkate alınarak değerlendirilme yapıldığında damla sulama
yönteminin yağmurlama sulama yöntemine göre daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir.
Şeker pancarı üretiminde dikkate alınan önemli parametrelerden bir tanesi de
digesyon değeridir. Fabrikalar pancar alımlarında ürünün digesyon değerini dikkate alarak
fiyat belirlemektedir. Bu nedenle yapılacak değerlendirmelerde verimin yanında mutlaka
digesyon değerinin de dikkate alınması gerekir.
Verim ve digesyon değerleri dikkate alındığında, çiftçilerin tamamen bilinçsizce
yaptıkları durumda, damla sulamada iki sıraya bir lateralin döşendiği koşullarda elde edilen
gelir her sıraya bir lateralin döşendiği ve yağmurlama sulama yönteminden elde edilen
gelirden daha yüksek görünmektedir. Çiftçilere şekerpancarı üretiminde, uygun işletme
yöntemleriyle birlikte damla sulama yönteminin kullanılmasının hem verim ve kalite de
artışlara neden olacağı hem de kıt kaynak suyun yanında gübre, ilaç, işçilik ve enerjiden
tasarruf edileceği düşünülmektedir. Su kaynakları ile ilgili problemler (artan talep, azalan
kalite gibi) dikkate alındığında zaman içerisinde tarımsal üretimde damla sulama
yöntemleri gibi randımanı yüksek sulama yöntemlerinin kullanımı zorunlu bir hal
alacaktır. Gelecek yıllarda yaşanması muhtemel sorunlar için ivedilikle çalışmalara
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başlanmalı ve özellikle şeker pancarı üretiminde faklı damla sulama işletme biçimleri
gübre, ilaç ve sulama suyu stratejileri araştırılmalı ve vakit kaybedilmeden ülke
şekerpancarı üreticilerine benimsetilmelidir. Sürdürülebilir tarımsal üretim gerekliliği de
bu yolla sağlanabilir.
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SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR
KULLANIMI
(SUSTAINABLE USAGE OF WATER SOURCES)
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SU BÜTÇESİ HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINMAYAN
BİLEŞEN: SÜBLİMASYON KAYIPLARI
Kasım KOÇAK1
İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul,
Türkiye
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Özet
Kar yağışı özellikle orta enlemlerde su bütçesinin önemli bir bileşenidir. Sonuçları itibarıyla kar
yağışı üç temel amaca hizmet eder. Kar, tüm canlı yaşamının idame ettirilmesi için gerekli suyu
sağlar. İklim elemanları arasında düzenleyici bir rol oynar. Yeryüzünü bir örtü olarak kaplaması ve
gelen güneş ışınlarını geri yansıtması özelliği nedeniyle yeryüzünün soğutulması işlevini görür. Kar
yağışının yukarıda sıralanan önemine, sportif ve eğlence amaçlı kullanımı da eklenebilir. Yapılan
araştırmalar, küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşanan iklim değişiminin sonucunda, karla kaplı
alanlar ve bu alanlar üzerine düşen kar miktarının önemli ölçüde azaldığını ortaya koymaktadır.
Kar yağışında görülen bu azalma nedeniyle ortaya çıkacak olan su açığının, yağmur şeklindeki
yağışlarla karşılanması söz konusu değildir. Çünkü kar, kış boyunca yeryüzünde depolanarak erime
mevsiminde akışa geçer. Yağmur şeklindeki yağışlar durumunda ise sızma ve buharlaşma kayıpları
daha fazla olur. Bununla birlikte, kar yağışını olumsuz yönde etkileyen faktörler olmasa bile,
süblimasyon olarak adlandırılan fiziksel süreç doğada her zaman yaşanan bir süreçtir. Su bütçesi
hesaplamalarında ne yazık ki süblimasyon kayıpları dikkate alınmamaktadır. Konuyla ilgili olarak
yapılan çalışmalar süblimasyonun özellikle kar birikim aşamasında önem kazandığını ortaya
koymaktadır. Süblimasyon kayıpları mevsimsel bazda 195 mm kar su eşdeğerine ulaşabilmektedir.
Bu değer %15’lik bir su kaybı anlamına gelmektedir. Dünyada süblimasyon ile ilgili çalışmalar son
yıllarda artış göstermektedir. Ancak ülkemizde süblimasyon kayıpları ile ilgili her hangi bir
çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada konuyla ilgili yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak incelenmiş;
süblimasyon kayıplarının su bütçesi açısından önemi ve ülkemiz ölçeğinde neler yapılması
gerektiği üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Su Bütçesi, İklim Değişimi, Kar Yağışı, Süblimasyon

A COMPONENT NOT CONSIDERED IN THE CALCULATION OF
WATER BUDGET: SUBLIMATION LOSSES
Abstract
Precipitation in the form of snow is an important component of water budget especially in middle
latitudes. Snow process serves three basic purposes. First of all, snow provides the water necessary
for all living things. On the other hand, it plays a significant role in the regulation of climatic
elements. Snow causes to cool the earth surface because of its ability to cover the earth as a blanket
and reflect the incoming solar radiation back to space. Besides the abovementioned importance of
snow, it is worth mentioning that it can be used for recreational purposes. Research conducted on
this issue have revealed that snow covered areas and snowfall on these areas have declined to a
great extent as a result of global warming and associated climate change. It is impossible to
compensate for water deficit resulting from the decrease of snowfall with rainfall. Because the
snow is stored on the earth during the winter season and flows into the stream during the snowmelt
season. In the case of liquid precipitation, there is more infiltration and evaporation losses. On the
other hand, besides the factors that affect snow adversely, physical process known as sublimation
always occurs in nature. Unfortunately, sublimation loses are not considered in the calculation of
water budged. Related studies has shown that sublimation is important in snow accumulation
period. Sublimation loses can reach snow water equivalent of 195 mm during a winter season. This
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means a water loss of 15%. Research on the sublimation process have increased in recent years.
However, there is not any study conducted on the sublimation loses in Turkey. In this paper, the
previous studies about the subject were examined in detail and the importance of sublimation losses
regarding water budget and what should be done in our country scale were examined.
Key Words: Water Budget, Climate Change, Snow, Sublimation

1. GİRİŞ
Bir havza için su bütçesinin bileşenlerinin zaman içinde nasıl bir davranış
gösterdiğini bilmek uygulama açısından son derece önemlidir. Havza su bütçesinin temel
bileşenleri çok iyi bilindiği gibi yağış, havzaya ve havzadan dışarıya doğru olan yeraltı
suyu akımı, evapotranspirasyon ve yüzeysel akıştır (Shaw, 1994; Dingman, 2002). Bu
bileşenlerin zaman içindeki davranışı ve aralarındaki ilişkilerin iyi bilinmesi, havza su
bütçesinin modellenmesi açısından önemlidir. Modelleme çalışmaları ise günümüzde
giderek önem kazanan bilimsel bir çalışma alanı haline gelmiştir.
Bu çalışmada ana hatları ile evapotranspirasyon kayıpları içerisinde
değerlendirilebilecek olan süblimasyon diğer bir deyişle kardan gerçekleşen buharlaşma
kayıpları üzerinde durulacaktır. Konuyla ilgili kaynaklarda süblimasyon kayıplarına hiç
değinilmezken çok az kaynakta kar yağışı esnasında ve sonrasında gerçekleşen
süblimasyon kayıplarına dikkat çekilmektedir (WMO, 1994; Déry ve ark., 2005; WMO,
2008)
Kar yağışı esnasında veya sonrasında gerçekleşen süblimasyon miktarı ile ilgili çok
sayıda olmamakla birlikle bazı önemli çalışmalar mevcuttur (Hood ve ark., 1999; Montesi
ve ark., 2004; Frezotti ve ark., 2004; Zhang ve ark., 2004; Fassnacht, 2004; Molotch ve
ark., 2007; Strasser ve ark., 2008; Jackson ve Prowse, 2009). Bu çalışmada, yukarıda
bahsedilen çalışmalara ve bu çalışmaların sonuçlarına ana hatları ile değinilecektir. Sağlıklı
bir su bütçesi oluşturulması açısından süblimasyon çalışmalarının sonuçlarından nasıl
yararlanılacağı ve ülkemiz açısından neler yapılabileceği üzerinde durulacaktır.
2. BİR HAVZANIN SU BÜTÇESİ BİLEŞENLERİ
Verilen bir havza için t zaman diliminde geçerli olan su bütçesi eşitliği şu şekilde
yazılabilir:
P + Gin - (Q + ET + Gout) = S
(1)

Şekil 1. Bir su havzası için su bütçesinin bileşenleri (Dingman, 2002).
Bu eşitlikte geçen büyüklükler Şekil 1’de de verildiği gibi şu şekilde tanımlanabilir:
P katı ya da sıvı formda havzaya düşen yağışı, Gin havzaya doğru olan yeraltı suyu
akımını, Q yüzeysel akışı, ET evapotranspirasyon kayıplarını, Gout havzadan dışarıya doğru
olan yeraltı suyu akımını gösterir. S ise t zaman diliminde (katı ya da sıvı formda)
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havzada depo edilen su miktarındaki değişimdir. (1) ile verilen eşitlikteki ET aşağıda
verildiği gibi ayrıca bileşenlerine ayrılabilir:
ET = E + Es + Ea
(2)
Bu eşitlikte E toprak yüzeylerinden, açık su yüzeylerinden ve bitkiyle kaplı
alanlardan gerçekleşen buharlaşmayı, Es karla kaplı yüzeylerden olan süblimasyonu, Ea ise
rüzgar nedeniyle kar yüzeyinde gerçekleşen türbülanslı hava hareketi esnasında meydana
gelen süblimasyonu kaybını göstermektedir (Déry ve ark., 2005).
Havzanın bulunduğu bölgenin ikliminde ve jeolojik koşullarında belirgin bir
değişikliğin olmadığını ve havza su bütçesinin bileşenleri üzerinde insan kaynaklı bir
müdahalenin söz konusu olmadığını kabul edelim. Eğer (1) ile verilen eşitliğin yeterince
uzun bir zaman dilimi için ortalamasını alırsak, depo edilen su miktarındaki net değişim
sıfır olacaktır:
P + Gin - (Q + ET + Gout) = 0
(3)
Bu eşitlikte su bütçesi bileşenlerinin zaman ortalaması  sembolü ile gösterilmiştir.
Havzayı terkeden su miktarı, akış (runoff) olarak adlandırılır. Eğer bu miktar RO ile
gösterilirse akışın zamansal ortalaması, yüzeysel akışın ve havzadan dışarıya doğru olan
yeraltı suyu akışının zamansal ortalamalarının toplamına eşit olur:
RO = Q + Gout
(4)
Havzada üretilen su “hidrolojik üretim” olarak adlandırılır. Hidrolojik üretim  ile
gösterilirse, şu eşitlik yazılabilir:
  Q + Gout - Gin = P - ET
(5)
Eşitlik (3) ve (4)’den hareketle akış (RO) için ayrıca aşağıdaki eşitlik yazılabilir:
RO = P + Gin - ET
(6)
3.SÜBLİMASYONLA İLGİLİ MEVCUT ÇALIŞMALAR
ABD Colorado’da Hood ve ark. (1999) tarafından yapılan bir çalışmada 1994-1995
kış mevsiminde, kar yüzeyinden 0.5 m, 1.0 m ve 2.0 m yükseklikte sıcaklık, bağıl nem ve
rüzgar hızı değerleri, gizli ısı akılarını belirlemek için ölçülmüştür. Ölçülen akı değerleri
daha sonra mm olarak süblimasyon miktarlarına dönüştürülmüştür. Buna göre kış mevsimi
için belirlenen toplam net süblimasyon miktarı 195 mm su eşdeğerine denk gelmektedir.
Bu miktar bölgede biriken maksimum kar kalınlığının %15’i kadardır. Süblimasyonun
önemli bir kısmı kar birikim aşamasında gerçekleşmektedir. Aylık bazda incelendiğinde
sonbahar ve kış ayları için süblimasyon kayıpları 27 mm ile 54 mm arasında
değişmektedir. Adı geçen çalışmada Mayıs ayından Haziran’ın ortalarına kadar olan kar
erime mevsiminde 5 mm ile 16 mm arasında değişen net bir yoğuşma gerçekleşmiştir.
Çalışmada ayrıca süblimasyonun epizodik bir doğası olduğu, gündüzleri daha fazla
olmakla birlikte periyodik bir davranış gösterdiği vurgulanmıştır.
Montesi ve ark. (2004) tarafından 1 Ocak- 1 Mayıs 2001 tarihleri arasında 39.9 N
enleminde Colorado’da yapılan başka bir çalışmada, orman tepe çatısında (kanopide)
meydana gelen sublimasyon kayıpları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada kanopide
tutulmuş (intercepted) olan karın birim kütlesi başına gerçekleşen süblimasyon oranlarının,
sıcaklığın daha fazla, bağıl nemin daha düşük ve rüzgâr hızının daha fazla olduğu aşağı
seviyelere doğru inildikçe arttığı ortaya konmuştur. Bununla birlikte çalışmada, daha fazla
kar yağışının, kanopide daha fazla kar tutulmasına ve dolayısı ile daha fazla süblimasyon
kayıplarına neden olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmada test ağaçları kullanılarak yapılan
çalışmalar sonucunda, kanopide gerçekleşen süblimasyon kayıplarının, bölgede biriken
karın %20 ile %30’una karşı geldiği ortaya konmuştur.
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Zhang ve ark. (2004) Doğu Sibirya’da konuyla ilgili başka bir çalışma
gerçekleştirmiştir. Bu çalışma kış mevsiminin tamamı değil; sadece 13 Mart-22 Nisan
tarihlerini kapsayan 48 günlük bir araştırma periyodunu kapsamaktadır. Çalışmada kar
yüzeyinden gerçekleşen toplam süblimasyon kayıpları açık alanlar, karaçam ormanları ve
eğimli arazideki karaçam ormanları için sırasıyla 15.7, 12.1 ve 10.4 mm olarak
bulunmuştur. Bununla birlikte çalışmada, yukarıda verilen miktarların bütün bir kış
mevsimini değil; kış mevsiminin kısa bir bölümünü temsil ettiği özellikle vurgulanmıştır.
Fassnacht (2004) ABD’de bir birine komşu altı farklı istasyonda üç kış mevsimini
kapsayan bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada literatürdeki mevcut eşitlikler, otomatik
meteoroloji istasyonlarından gelen saatlik veriler yardımıyla süblimasyon kayıplarının
hesaplanmasında kullanılmıştır. Kar yüzeyinden gerçekleşen ortalama süblimasyon aylık
bazda düşük rüzgar hızları (1.3 m/s) durumunda 7 mm den ortalama rüzgar hızları (2.4-4.3
m/s) durumunda 20 mm’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Rüzgâr hızının yanında, yağış ve
bağıl nem de diğer önemli meteorolojik değişkenlerdir. Türbülans kaynaklı süblimasyon
ise nispeten yüksek rüzgâr hızları (>4 m/s) durumunda önem kazanmaktadır.
Molotch ve ark. (2007) Rocky Dağlarında sub-alpine ormanlık alanda kanopi altı ve
üstünde eddy-kovaryans yöntemiyle sublimasyon kayıplarını belirlemişlerdir. Gözlemler,
karla kaplı yüzeylerde günde 0.41 mm, kanopide tutulan kardan ise günde 0.71 mm gibi
önemli kayıplar olduğunu ortaya koymaktadır.
Strasser ve ark. (2008) dağlık bölgelerin su bütçesi açısından sublimasyon
kayıplarının önemini ortaya koyan bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada hem kar örtüsü
yüzeyinden hem de kanopiden olan sublimasyon miktarını belirlemişlerdir. Çalışmada
bütün bir kış mevsimi boyunca kar yüzeyinden ve belirli kanopi türlerinden olan
süblimasyon kayıplarının 100 mm kar su eşdeğerine ulaştığını ortaya koymuşlardır. Diğer
taraftan türbülans nedeniyle havada süspanse haldeki kardan gerçekleşen süblimasyon
kayıplarının vadilerde az olmakla birlikte; yerel olarak bakıldığında özellikle de rüzgara
maruz dağ sırtlarında 1000 mm kar su eşdeğerinin üzerine çıkabilmektedir. Verilen bu
süblimasyon kayıpları kış mevsimi boyunca gerçekleşen kar yağışının %10 ile %90’ını
temsil etmektedir.
Jackson ve Prowse (2009) Batı Kanada’da yarı-çöl iklim özelliği gösteren
Okanagan Havzası’nda kar erimesi ve süblimasyon kayıplarını incelemişlerdir. Açık
alanlarda, kar erime döneminde yıllık kar su eşdeğerinin %1-4’ü süblimasyon nedeniyle
kaybolmaktadır. Bu kaybın günlük bazda karşılığı 0.40 mm’dir. Süblimasyon hızı
yükseklikle önemli ölçüde artmaktadır. Diğer taraftan süblimasyon hızı orman kanopisi ile
kıyaslandığında hem fazla hem de açık arazi koşullarında oldukça değişkendir. Çalışmaya
göre, en fazla süblimasyon olayları (>0.25 mm/gün) atmosfer basıncının düşük, hava
sıcaklığının 0 oC’ın altında olduğu ve rüzgar hızının ortalamanın üzerinde olduğu
koşullarda gerçekleşmiştir.
Buraya kadar ana hatları ile bahsedilen çalışmalar, epizodik bir karakter taşıması ve
yerel olarak çok yüksek kar su eşdeğerlerine (1000 mm) ulaşması bir yana bırakılırsa,
süblimasyon kayıplarının su bütçesi hesaplamalarında göz ardı edilemeyecek bir
büyüklükte olduğunu ortaya koymaktadır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bir havza için su bütçesi bileşenlerinin yersel ve zamansal davranışının bilinmesi,
havzanın gerek yağışlı gerekse kurak dönemlerdeki davranışının öngörülebilmesi açısından
önemlidir. Havza su bütçesinin önemli bir bileşeni de evapotranspirasyon kayıplarıdır. Bu
kayıplar içerisinde su, toprak ve bitki örtüsünden olan buharlaşma ve kar nedeniyle
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gerçekleşen süblimasyon kayıpları önemli bir yer tutar. Başta Meteoroloji Genel
Müdürlüğü (MGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ), yerel yönetimler vb. buharlaşma gözlemleri
yapmaktadır. Bir havza için su bütçesi yapılırken buharlaşma kayıpları hakkında bir
fikrimiz vardır; ancak süblimasyon kayıpları hakkında hemen hemen hiç bir fikrimiz
yoktur.
Yukarıda da ana hatları ile verildiği gibi ilgili literatürde az sayıda da olsa
süblimasyon kayıpları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte konunun son
yıllarda önem kazandığı görülmektedir. Konuyla ilgili çalışmalar, süblimasyon
kayıplarının, su bütçesinin diğer bileşenleri ile kıyaslandığında hiç de küçümsenmeyecek
bir miktarda olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalarda özellikle dağlık
bölgelerde, gerek kar yüzeylerinden gerekse rüzgâr nedeniyle oluşan kar fırtınası esnasında
önemli miktarda kar, süblimasyona uğramaktadır. Kar yağışının önemli olduğu başta Doğu
ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere ülkemizin pek çok yerinde, suyun önemli bir kısmı
doğrudan kar erimesinden kaynaklanmaktadır. Süblimasyon kayıpları, kar erime
mevsiminde eriyerek yüzeysel akışa geçemeyecek olan su demektir. Doğru su bütçesi
yapabilmek için bu miktarın büyüklüğü hakkında bir fikrimizin olması gerekmektedir.
Konuyla ilgili çalışmalarda süblimasyon kayıplarının belirlenmesinde başlıca üç yol
izlenmiştir. Bunlar enerji dengesi yöntemi, kütle dengesi yöntemi ve bunlara dayalı olarak
geliştirilmiş olan ampirik eşitliklerdir. Türkiye için uygun yöntem/yöntemler belirlenerek
bir an evvel uygulanmaya konmalıdır. Çünkü su kaynakları üzerindeki baskılar başta iklim
değişimi, nüfus artışı vb. olmak üzere her geçen gün artmaktadır.
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Özet
Gıda üretimi, güvenliği ve güvencesi girdilerine bağlıdır. Gıdaların birçoğunun üretildiği tarım ve
hayvancılık sektörlerinde su temel girdidir. Suyun bilinçli ve etkili kullanımı çabası yaşamın her
alanında önem kazanmaktadır. Türkiye’nin suyu en kıt arazileri iç Anadolu bölgesindedir. KOP
bölgesinde suyun bilinçli üreticilerce etkin kullanması stratejik öneme sahiptir. Kalkınma Bakanlığı
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen “Konya İlinde Tarımsal Sulamada
Etkinliğin Artırılması ve Bitki Su İhtiyacına Göre Sulamanın Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çiftçi
Eğitim ve Yayım Projesi” Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce
2016 yılında yürütülmüştür. Çalışmada yer altı su kaynaklarını yoğun kullanarak sulu tarım yapan
Çumra, Meram, Karapınar, Ereğli, Altınekin ve Akşehir ilçelerinde 217 üreticiye eğitim ve yayım
çalışmaları yapılmıştır. Bölge çiftçi ve teknik elemanlarının faydanalabileceği iki sulama eğitim
parkı oluşturulmuştur. Karapınar ilçesinde biri üretici tarlasında diğeri enstitü sahasında olmak
üzere Mısır ve Ayçiçeği bitkilerinde 50 çiftçiye uygulamalı teorik eğitim verilmiştir. Çalışmada
özellikle Class A Pan kabının kullanımı ve yaygınlaşması konusu başta olmak üzere temel sulama
terimleri, sulama zamanı belirleme yöntemleri, sulama suyu miktarı ve sulama randımanı, sulama
metotları, bitkilerin suya hassas dönemlerine yönelik pratik bilgiler aktarılmıştır. Bu çalışma da
çiftçilerin ürünlerine ne kadar su vermeleri gerektiği, sulama zamanının ve miktarının ayarlanması
konusunda verilere ihtiyaç duydukları gözlenmiştir. Özellikle çalışmada kullanılan Class A Pan
kabının üreticilerin kullanabileceği kolaylık ve maliyette olması bölgede kullanma potansiyelinin
olduğunu göstermiştir. Sadece Class A Pan Kabının kullanılmasıyla bile bölgede üreticilerin
kullandıkları su miktarlarında belli bir oranda azalma olacağı çalışma sonucu gözlemlenmiştir.
Bölgede basınçlı sulama sistemleri ile sulama oranının artmasına rağmen kullanılan su miktarının
çok fazla değişmediği gözlenmektedir. Bu durum sulamada tarla için yönetiminin yeterli
olmadığını göstermekte olup, araştırmalardan elde edilen sonuçların bu ve benzeri çalışmalarla
çiftçi şartlarında uygulanarak sonuçların ortaya konması sulamada tarla içi yönetimine olumlu katkı
yapacaktır.
Anahtar Kelimeler: Class A Pan, KOP, Sulama, Yayım

INCREASE EFFICIENCY IN AGRICULTURAL IRRIGATION AND
THE STUDIES OF INCREASE OF USE OF IRRIGATION
ACCORDING TO PLANT WATER NEED: KONYA SAMPLE
Abstract
Water is an important input in agriculture and livestock sectors. Conscious and effective use of
water is gaining importance in every aspect of life. Turkey's most scarce water is in the inner
Anatolian region. The effective use of water in conscious producers in the KOP region has strategic
priorities. Supported by the Ministry of Development, KOP Regional Development Administration,
was conducted in 2016 by the Desertification Soil, Water and Deserting Control Research Institute.
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In the study, 217 producers training and extension studies were carried out in six districts. Two
irrigation training parks were created. Practical theoretical training was given to 50 farmers in two
field in Karapınar district. In this study, basic irrigation terms, methods of determining irrigation
time, amount of irrigation water and irrigation efficiency, irrigation methods, practical information
about water sensitive periods of plants, especially the use and spread of Class A Pan was given.
This study also showed that farmers need to methods of determining irrigation time, amount of
irrigation water. It has been seen that the Class A Pan is especially convenient and cost-effective
for manufacturers. In this respect, it has been seen that there is potential to use the region.
It has been observed that even with the use of the Class A Pan, there is a definite reduction in the
amount of water the producers use in the region. Despite the increase in irrigation rate with
pressure irrigation systems in the region it is observed that the amount of water used does not
change much. Management of the field is not enough in the irrigation system and the results
obtained from the research will be applied in farmer conditions with these and similar studies and
the results will contribute positively to the field management in the irrigation.
Key Words: Class A Pan, Extension, Irrigation, KOP

1-Giriş
Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir
illerini kapsayan KOP bölgesi geniş tarım arazi varlığı ile önemli bir tarım merkezidir.
Bununla beraber ülkenin en kurak iklim şatlarına ve yetersiz su kaynaklarına sahiptir.
Bölgenin sahip olduğu yıllık toplam su potansiyeli 18277 hm3 dür. Bölgenin yıllık
kullanılabilir su miktarı 8837 hm3 olup, bunun 5669 hm3’ünü yerüstü ve 3168 hm3’ü
yeraltı suyundan oluşmaktadır.
Bölgede sulamada kullanılan suyun bitkinin ihtiyacından fazla kullanılması nedeni
ile yeraltı sularında azalma ve sürdürülebilirlikte sıkıntı olmaktadır. Proje ile sulu tarımın
yoğun olarak yapıldığı Ülkemizdeki ilk sulama projesinin yapıldığı Çumra ilçesi,
Müdürlüğümüz yerleşkesinin bulunduğu Meram ilçesi ve yer altı su kaynaklarının yoğun
olarak kullanıldığı Karapınar, Ereğli, Altınekin ile Akşehir ilçelerinde konuya ilgili
üreticilere sulamada etkinliğin artırılması ve bitki su ihtiyacına göre sulamanın
yaygınlaştırılmasına yönelik bir eğitim ve yayım çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile
pratik yöntemlerle çiftçilerin ürünlerine ne kadar su vermeleri gerektiği, sulama zamanının
ve miktarının ayarlanması ve gereksiz su kullanımının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Günümüzde KOP bölgesinde basınçlı sulama sistemleri özellikle desteklemelerle
birlikte önemli oranda artmasına rağmen, aynı oranda su tasarrufu sağlanamamıştır. Suyun
tarla içi yönetimi yeterince iyileştirilememiştir. Yani su açık kanallar yerine kapalı
borularla tarlaya gelmiş, damla ve yağmurlama sulama sistemleri kullanılmış fakat toplam
sulama suyunda hala yeterli tasarruf yapılamamıştır. Bunun en önemli sebebi sulama suyu
miktarını belirlerken bitki su ihtiyacı ve yöntemlerinin dikkate alınmamasıdır.
Bu projedeki temel amaç KOP bölgesi için çok önemli bir doğal kaynak ve temel
girdi olan suyun sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere aktarılmasına
katkı sağlamak olacaktır. Projenin hedefi bitkisel üretimde önemli bir doğal kaynak ve
temel girdi olan su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım
faaliyetleridir. Proje ile KOP bölgesinde kıt olan su kaynaklarının bitki su ihtiyaçları
dikkate alınarak etkin şekilde kullanımının sağlanması ve bölgede sulu tarımsal
sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.
KOP bölgesi geniş tarım arazi varlığı ile önemli bir tarım merkezidir. Bununla
beraber ülkenin en kurak iklim şatlarına ve yetersiz su kaynaklarına sahiptir. Bölgenin
sahip olduğu yıllık toplam su potansiyeli 18277 hm3’tür. Bölgenin yıllık kullanılabilir su
miktarı 8837 hm3 olup, 5669 hm3’ü yerüstü ve 3168 hm3’ü yeraltı suyundan oluşmaktadır..
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Bölgede sulamada kullanılan suyun bitkinin ihtiyacından fazla kullanılması nedeni
ile yeraltı sularında azalma ve sürdürülebilirlikte sıkıntı olmaktadır. Bölgede su ihtiyacı
fazla olan ürünlere ekonomik nedenlerle yönelmenin artması, tarım alanlarının ancak
%30’u sulanabilen bölgede su varlığını tehdit eder hale gelmiştir. Kullanılabilen su
potansiyelinin önemli kısmı yeraltı kuyularından sağlanmakta olup sayıları 100 bini aşan
kuyulardan yüksek enerji sarfiyatları ile sulama yapılmaktadır. Proje ile hem su tasarrufu
sağlanacak hem de maliyetlerin azalması sağlanacaktır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Proje kapsamında Aralık 2015 tarihinden başlayarak proje iştirakçileri ile
görüşmeler yapılmış ve hedef eğitim kitlesi olarak sulama suyunun en fazla kullanıldığı ve
bilhassa yeraltı kuyularının çok olduğu ve ürün desenleri dikkate alınarak Konya Merkez,
Ereğli, Karapınar, Çumra, Altınekin ve Akşehir ilçelerindeki üreticiler seçilmiştir. Proje
kapsamında projenin tanıtılması amacıyla Enstitüde bütün paydaşların katılımı ile toplantı
yapılmıştır.
İştirakçi kuruluşlarımızın sağladığı destekle her ilçede farklı günlerde ve
özelliklede üreticilerin iş yoğunluğun olmadığı kış aylarında teorik eğitimler verilmiştir.
Bu kapsamda Konya merkezde Karapınar, Çumra, Altınekin, Akşehir ilçelerinde
üreticilere teorik eğitim verilmiştir. Teorik eğitim kapsamında aşağıdaki konularda
bilgilendirme yapılmıştır.
1- Sulamanın önemi
2- Temel sulama terimleri
3- Sulama zamanı belirleme yöntemleri
4- Sulama suyu miktarı ve sulama randımanı
5- Sulama metotları
6- Bitkilerin suya hassas dönemleri
7- Pan buharlaşma kabı kullanılarak sulama programı oluşturma
Proje kapsamında Konya Merkez Enstitü sahasında ve Karapınar sahasında olmak
üzere 2 adet sulama eğitim parkı kurulmuştur. Bu eğitim parkları bu proje kapsamında
kullanıldığı gibi kapsam olarak daha da geliştirilerek önümüzdeki yıllarda hem üreticilere
hem de teknik elemanlara uygulamalı sulama eğitimi verilecek bir alan olacaktır. Bu
sulama eğitim parklarında damla sulama, toprak altı damla sulama, yağmurlama sulama
sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması ile ilgili eğitimlerle birlikte toprak neminin TDR,
Nötronmetre ve Tansiyometre ile takip edilmesi eğitimleri verilebilmektedir. Ayrıca bu
alanda su ihtiyacının çiftçi şartlarında daha kolay belirlenebilmesine olanak sağlayan Class
A Pan Kabıda mevcut olup üreticilere bu kapla ilgilide uygulamalı olarak eğitim
verilmiştir.
Referans bitki su tüketiminin tahmini yöntemlerinden birisi de tarım alanlarına
yerleştirilen buharlaşma kaplarından ölçülen buharlaşma miktarı ile referans bitki su
tüketimi arasında ilişki kurmaktır. Kaptan olan buharlaşmaya etkili olan iklim faktörlerinin
tamamı, aynı zamanda bitki su tüketimine de benzer biçimde etkili olduğundan bu
yöntemle oldukça sağlıklı sonuçlar elde edilebilmektedir (Kanber, 1997).
Bu sahada ayrıca sulama için önemli olan toprak örneklemeleri, gravimetrik
yöntemle nemin izlenmesi, tarla kapasitesinin belirlenmesi, hacim ağırlığının belirlenmesi
gibi eğitimlerde verilebilecektir.
Bu sahada özellikle üreticilere damla sulama sisteminde etkinliğin artırılması ile
ilgili mısır ve ayçiçeğinde uygulamalı eğitimler verilmiştir.
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Uygulamalı Eğitim kapsamında Konya ilinde mısır ekim alanlarının en fazla olduğu
ve sulamaların tamamen yeraltı sularından sağlandığı Karapınar ilçesinden Süleyman
FİLİZ isimli bir üretici seçilmiştir. Bu üretici 1000 dekar civarında sulu alanı işleten bir
çiftçi olup aynı zamanda hayvancılıkta yapmaktadır. Bu üreticinin seçilme sebebi
uygulamaya inanması ve istekli olmasının yanında çalışmanın yapılacağı alanın yakınında
birçok üreticinin de mevcut olması ve çalışmanın yaygınlaşmasının daha etkin ve hızlı
olacağıdır. Sonuçta beklendiği gibi yol üzerinde olan bu saha dönem boyunca konuya
meraklı ve sulu tarım yapan birçok üretici tarafından ziyaret edilmiştir.
Çalışma bu üreticiye ait 100 dekarlık bir silajlık mısır ekilen bir alanda
yürütülmüştür. Çalışma alanındaki alan yeraltı kuyusundan sulanmaktadır.180 m3 /h bir
debiye ait olan kuyu aynı alanda üreticiye ait başka alanları da sulamaktadır. Su ihtiyacının
belirlenmesi için Tarlaya Class A Pan kabı yerleştirilmiş ve 7 günde bir m2 den buharlaşan
suya göre sulama yapılmıştır. Toplamda 720 mm bir sulama suyu verilmiştir. Bu sahadan
8.000 kg/da silaj verimi alınmıştır. Bu ortalama bölge ortalaması civarındadır.
Çalışma alanında 22 mm lateral çaplı, 30 cm damlatıcı aralığı olan ve debisi 1.6 lt/h
olan damlatıcılarla sulama yapılmıştır.140 cm’ye bir lateral döşenmiştir. Ekimden sonra
çıkış için yağmurlama sulama ile 30 mm su verilmiştir. Çapadan sonra damla sulama
sistemi döşenmiştir.
Çalışmanın yapıldığı bölge Aşağıdaki tablolarda görüleceği üzere Ülkemizde en az
yağış alan (250-280 mm) ve 20 km/h üzerinde yaklaşık yılda 100 gün kuvvetli rüzgârların
olduğu bir bölgedir.
Çizelge 1. Karapınar ilçesine ait yağış verileri
Uzun
Yıllar
(Ort)
2015
2016

Ocak

Şubat

Mart Nis.

May. Haz. Tem. Ağ. Ey. Ekim Kas. Ara. Top.

34.0

26.8

28.0 26.4

27.7

25.0

8.0

3.4

8.9

26.8

19.2 38.2

276

13.2
11.0

24.9
5.2

45.4 16.6
26.0 8.4

28.0
9.0

46.4
18.2

0.0
0.4

5.2
0.2

0.8

3.6

1.6

186

Şekil 1. Karapınar ilçesinde yağışların aylara dağılımı
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Şekil 2.Karapınar ilçesinin uzun yıllar rüzgar hızı ve yönleri (Kantarcı ve ark.,2011)
Bu çalışmanın yürütüldüğü bölgede üreticiler, ziraat odası ve diğer ilgili
paydaşlarla yapılan görüşme ve tespitler de bölgede mısır için kullanılan suyun 800-1000
mm arasında değiştiğini, sulamanın özellikle kendi sulama kuyusu olanlarda daha da fazla
yapıldığını, toprak nemi ya da buharlaşma ölçülmeden verdikleri belirlenmiştir. Sulama
yapılırken toprağın tamamen ıslanması 2 sıra arasının kapanması çoğu üretici için sulama
kriteri olarak dikkate alınmakta ve bu şekilde daha fazla su verilmektedir.
Çalışmanın yürütüldüğü bu sahada İştirakçi kuruluş Karapınar Ziraat Odası
Başkanlığı ile birlikte 04.08.2016 Tarihinde üreticiler ve diğer paydaşların katılımı ile
Tarla günü düzenlenmiş ve üreticilere özellikle yerinde eğitim verilmiştir. Birçok üretici ve
teknik eleman Class A Pan kabını ilk defa bu alanda görmüş, kullanımı, özellikleri ve su
hesaplamaları konusunda soru cevap şeklinde bilgi verilmiştir. Üreticilere enerji
maliyetlerinin yüksek olduğu bu alanda bu sistemle gereksiz sulama yapmayarak ve
verimleri düşmeden karlarını artıracakları ve bu sistemin kullanımının kolay olduğu ve
diğer sulama konularında yerinde görsel olarak bilgilendirilmişlerdir.
Diğer saha çalışması da yine Karapınar ilçesi sınırlarındaki Çölleşme ve Erozyon
Araştırma Merkezi sahasındaki 10 dekarlık alanda yürütülmüştür. Çalışma kapsamında
Ayçiçeği ve Mısır ekimi yapılarak sulama ve toprak nemi ile ilgili veriler çalışılmıştır.
Çalışma yapılan alana ait toprak özellikleri Çizelge 2’de sunulmuştur.
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Çizelge 2. Çalışmanın yapıldığı alana ait toprak özellikleri
DERİNLİ
K

La
b

%Su
ile

No

Doygu
nluk

0-30

21
81

68.2

30-60

21
82

72.2

60-90

21
83
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b

%Su
ile

57.2

EC 25 10

%

%
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nik
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r

Potasy
um

tuz

CaC
O3

madde

P2O5
kg/da

K O-

mmhos/cm
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0

p
H

C
L

7,6
5

C
L

8,3
0

C
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0

Hafif
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i
kuvve
tli
Alkal
i

-3

0.426

tuzs
uz

0.453

tuzs
uz

0.439

tuzs
uz
0

0.020

0.020

28.70

29.38

-3

EC 25 10

%

%

çok
faz
la

1.33

çok
faz
la

1.10

çok
faz
la

0.62

az

14.53

çok
yük
sek

33

orta

az

26

az

çok
az

24

az

5.74
az

%Orga
nik

2

Kg/da

ço
k
az

2.61
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r
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Çalışmada ayçiçeği ve mısır ekimi 2 Mayıs 2016 tarihinde 70 cm sıra arası
mesafede yapılmıştır. Sıra üzeri mesafesi ayçiçeğinde 25 cm, mısır da ise 16 cm olarak
uygulanmıştır. Her 2 bitkiye de ekimden sonra 30 mm çıkış suyu yağmurlama ile
verilmiştir. Çapadan sonra her sıraya 16 mm 40 cm damlatıcılı aralı ve 2lt/h debili
damlatıcılar döşenerek 01.06.2016 tarihinde sulamaya başlanılmıştır. Sulamalar Class A
Pan kabından buharlaşma esasına göre 6 günde 1 verilmiştir. Sulama dönemi boyunca
buharlaşma miktarları Tablo5 de sunulmuştur. Mısırda son su 23.08.2016 tarihinde
Ayçiçeğinde ise 09.08.2016 tarihinde son su verilmiştir. Ayçiçeğine toplam 470 mm,
mısıra ise 710 mm su verilmiştir. Dönem boyunca m2 den buharlaşma miktarları Çizelge
3’de verilmiştir.
Mısırda tane hasatı 01.11.2016 tarihinde yapılmıştır. 14.3 hasat neminde 1415 kg
tane verimi alınmıştır. 77.2 kg/hl hektolitre ve 335 g bin tane ağırlığı elde edilmiştir.
Ayçiçeğinde ise 400 kg verim alınmıştır.
Yine bu alanda 18.08.2016 tarihinde tarla günü düzenlenmiş, çalışmada kullanılan
ekipmanlar, sulama sistemleri, Pan kabı ve damla sulama ile ilgili konular ve diğer
konularla ilgili katılımcılara uygulamalı eğitim verilmiştir.
Sözkonusu bu alan çalışmanın kurulduğu tarih olan Mayıstan itibaren hasata kadar
başta bölge çiftçisi olmak üzere birçok yerden üretici ve teknik eleman tarafından gezilmiş
ve bu katılımcılara ziyaretleri esnasında konu ile ilgili eğitimler verilmiştir.
Çizelge 3. Buharlaşma verileri
Buharlaşma miktarı(lt/m2)
25
45
26
55
59
57
48
65
75
69
65
57
36

Tarih
01.06.2016
08.06.2016
15.06.2016
22.06.2016
28.06.2016
07.07.2016
12.07.2016
19.07.2016
26.07.2016
03.08.2016
10.08.2016
16.08.2016
23.08.2016
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3. BULGULAR VE SONUÇ
KOP bölgesi, yaklaşık 3 milyon hektar tarım arazisi varlığıyla Türkiye’deki toplam
tarım alanlarının %19unu, sulanan alanların ise %17’sını nadas alanlarının % 31
oluşturmaktadır. KOP bölgesindeki tarım alanlarının yaklaşık %30’unda sulu tarım,
%70’inde ise kuru tarım yapılmaktadır.
KOP Bölgesi coğrafi konumu itibariyle Türkiye'nin en az yağış alan bölgesidir.
Türkiye uzun yıllar yıllık yağış ortalamasının 640 mm civarında olmasına karşın bölge
uzun yıllar yıllık yağış ortalaması 319 mm civarındadır. Bu miktar, Konya-Karapınar İlçesi
civarında 280 mm’nin altına kadar düşmektedir. Bu nedenle Türkiye’de kullanılabilir
yerüstü su kaynağının ancak %2’si bölgededir.
Diğer yandan bölgenin geniş bir kapalı havza olması nedeniyle Türkiye yeraltı su
kaynağının %20’sine yakınını bulundurmaktadır. Bir başka ifade ile Türkiye'de
kullanılabilir yerüstü suyunun en az, buna karşılık yeraltı suyunun en fazla bulunduğu
bölge Konya Kapalı Havzası’dır.

Şekil 3. KOP bölgesi sulu alan verileri
Çizelge 4. KOP bölgesi illeri su kaynakları durumu(hm3)
Su
kaynağı
Yerüstü
suyu
Yeraltı
suyu
TOPLAM

Konya

Karaman

Niğde

Aksaray Nevşehir Kırşehir Kırıkkkale

1640

146

45

99

1366

1604

180

590

1539

244

394

258

200

132

40

361

3179

390

439

357

1566

1736

220

951

Yozgat

KOP bölgesi sulu tarım yapılan ürünlere bakıldığında (Tablo 8) Ülkemiz üretimi
içinde fasulye, şekerpancarı, patates, mısır, ayçiçeği ve yoncanın önemli bir oran kapladığı
görülmektedir.
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Şekil 4. KOP bölgesi ürünlerin oranı
KOP bölgesinde özellikle şekarpancarı, patates, mısır ve ayçiçeğinin önemli üretim
alanlarına sahip olduklarını görmekteyiz. Bölgede 1 milyon dekarın üzerinde şekerpancarı,
400 bin dekar üzerinde patates, 1200000 dekara yakın tane ve silajlık mısır ekimi, 700 bin
dekar civarı ayçiçeği ve 500 bin dekara yakın yonca ekim alanları mevcuttur. Bu bitkilere
sulu tarım yapılan buğday ve arpa ile diğer sulu tarım yapılan ürünleri de dâhil edersek
KOP bölgesinde suyun ve sulamanın ne kadar önemli ve ekonomik değere sahip bir konu
olduğunu daha iyi anlarız ki çünkü bu alanların önemli kısmı kıt olan yeraltı su
kaynaklarıyla sulanmaktadır.
Proje çalışmasının çiftçi şartlarında yapıldığı Karapınar bölgesinde mısır için
çiftçinin kullandığı su yaklaşık 800-1000 mm, ayçiçeği için ise 500-700 mm arasında
değişmektedir. Saha çalışması yapılan alanlarda ise mısıra verilen su 700 mm, ayçiçeğine
verilen su ise 450 mm civarındadır. Alınan verimlerde bölge ortalamalarının aşağısında
değildir.
Bu çalışmanın yerel iştirakçiler vasıtasıyla yaygınlaşması projenin önemli
amaçlarından birisi olup proje sonuçları hem tarla günleriyle üreticilere gösterilmiş hem de
yazılı ve görsel basın aracılığı ile duyurulmaya çalışılmıştır.
Proje sonucunda üreticilerde yeni bir su ve sulama algısı oluşmuş olup, üreticiler
ne kadar su vereceklerini ve kendi verdikleri sudan daha az suyla verimleri düşmeden
üretim yapabileceklerini uygulamalı olarak görmüşlerdir. Özellikle Pan kabının bölge
üreticisine tanıtılması en büyük çıktılardan birisidir. Çünkü bu sayede verecekleri su
miktarlarını her çiftçi pahalı olmayan pratik bir yöntemle kendileri tesbit edebileceklerdir.
Proje çalışma konularından Mısır ve ayçiçeği bitkisinde bitkisin de uygulanan Pan
kabı yöntemiyle üreticilere göre 100-250 mm arasında daha az su verilebileceği bununda
KOP bölgesinde yaygınlaşması ile birlikte %15-30 su ve enerji tasarrufu sağlanabileceği
görülmektedir.
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Abstract
Most farmers in sub-Saharan Africa live in areas with relatively abundant water resources. The
availability of these water resources, however, is extremely seasonal because of the patterns of the
annual rain season(s) and the increasing effects of climate change all over the world. This study
was conducted in Golinga and Botanga irrigation schemes northern Ghana where 200 respondents
were interviewed. The objectives of this study include: (i) To assess the management and
sustainability of irrigation projects, (ii)To find out the impact of the irrigation projects on rural
communities’ development, (iii)To find out the challenges that hinders farmers from effectively
using irrigation water from the perspective of farmers and to find the possible solutions to the
challenges.This study indicates that 39% and 48% of respondents from Golinga and Botanga
irrigation schemes respectively agreed that their crop areas were moderately expanded due to the
presence of irrigation project in the area, there was also moderate increase in crop yields in both
communities due to the constant water supply to farmers obtained from irrigation projects, 52 %
and 33% of respondents from Golinga and Botanga irrigation schemes respectively reported that
the presence of the irrigation scheme in the area didn’t show significant positive impact in helping
them expand their crop areas due to high costs of renting land for cultivation, lack of adequate
technical support and machinery as well as absence of ready market for crop produce. The study
suggests the need for relevant stakeholders to; revise the cost of renting irrigable lands, acquire and
adopt the use of simple and affordable technologies (machines), organise and mobilise farmers in
farmer cooperatives to promote collective marketing and sensitise and organise capacity building
sessions for farmers regarding the project sustainability.
Key Words: Agriculture, Irrigation, Water Resources

1. INTRODUCTION
According to the United Nations World water development report 2015, the
fundamental aim for Africa is to achieve durable and vibrant participation in the global
economy while developing its natural and human resources without repeating the negatives
experienced on the development paths of some other regions. Currently, only 5% of the
Africa’s potential water resources are developed and average per capita storage is 200 m 3
(compared to 6000 m3 in North America). Only 5% of Africa’s cultivated land is irrigated
and less than 10% of hydropower potential is utilised for electricity generation.
Agriculture is by far the largest water-use sector, accounting for about 70% of all
water withdrawn worldwide from rivers and aquifers compared to the industry (20%) and
municipality (10%) (Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture,
2007). In several developing countries irrigation represents up to 95% of all water
withdrawn, and it plays a major role in food production and food security. The agriculture
development strategies of most of these countries depend on the possibility of maintaining,
improving and expanding irrigated agriculture (Siebert et al., 2006). However, as the
pressure on water resources increases, irrigation is facing growing competition from other
water-use sectors and becoming a threat to the environment in a number of regions.
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Despite the current problems and negative perceptions in many sectors of society
(Hoffman and Evans, 2007), it is certain that irrigation will continue to be a necessary and
important component of the world's well-being and growth.
All these issues call for the implementation of sustainable irrigation in order to
preserve the environment while keeping the actual levels of food production. On this,
(Oster and Wichelns, 2003) defined sustainability as the likelihood that an irrigation
system will continue to generate desirable outputs and amenities at reasonable costs in the
future. They pointed out that in order to reach sustainability, irrigation and drainage
systems should be managed in a manner that does not degrade the quality of land, water,
and other natural resources that contribute to agricultural production and environmental
quality. Scientists agree that one of the biggest threats to the sustainability of irrigated
agriculture is salinity (Khan et al., 2006; Hoffman and Shalhevet, 2007).
Agriculture and crop production needs favourable climatic condition and adequate
water supply to grow, but according to Rosegrant et al. (2002), it appears that one of the
main factors limiting future crop production will be water. The scarce resource is facing
heavy and undesirable demand from users of all kinds, and farmers increasingly have to
compete for water with urban residents and industries. Environmental uses of water, which
may be key to ensuring the sustainability of the earth’s water supply in the long run, often
get short shrift.
While the population grew from 2.5 billion people in 1950 to 6.5 billion today, the
irrigated area doubled and the water withdrawals tripled. Global food prices declined
markedly. And the greater use of water for irrigated agriculture benefited farmers and poor
people, propelling economies, improving livelihoods, and fighting hunger (Comprehensive
Assessment of Water Management in Agriculture, 2007), but much work still needs to be
done. In 2003, 850 million people in the world were food insecure, 60% of them living in
South Asia and Sub-Saharan Africa. In Africa, a continent desperate for food, only 7% of
the arable land is irrigated (Hoffman and Evans, 2007).
Most farmers in Sub-Saharan Africa (SSA) live in areas with relatively abundant
water resources. Large areas of the continent receive more than 1000 mm of rain each year
and possess significant groundwater resources with high rates of recharge (over 100
mm/year). There is also a network of rivers, streams, tributaries, and lakes covering the
region. The availability of these water resources, however, extremely seasonal because of
the patterns of the annual rainy season(s) and the increasing effects of climate change all
over the globe, and most areas in SSA experience significant fluctuations not only in
rainfall but also in groundwater and surface water availability. (International Fund for
Agricultural Development, 2012).
Ghana is endowed with sufficient water resources, and estimates of Ghana’s
irrigation potential range from 0.36 to 2.9 million ha depending on the degree of water
control. However, the country faces significant variability in water resources, both spatially
and temporally, such as periodic floods and droughts, and uneven distribution of annual
precipitation that, on average, is 283.2 billion m3/year. The dependence on rainfed
agriculture, particularly in the north, means that even though production of the majör staple
food crops is adequate in most years, seasonal food insecurity is widespread. ( AgWater
Solutions, 2010). With the above background, therefore, the study’s main objectives
include; (i)To assess the management and sustainability of irrigation projects, (ii) To find
out the impact of the irrigation projects on rural communities’ development, and (iii)To
find out the challenges that hinder farmers from effectively using irrigation water from the
perspective of farmers, and to find the possible solutions to the challenges.
303

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

2. MATERIALS AND METHODS
Ghana is located between Ivory Coast to the West and Togo to the East. To the
North is Burkina Faso, and the south is the Gulf of Guinea. It is only a few degrees top of
the equator. Due to this fact, Ghana climate is usually warm and humid depending on the
month. The study was carried out in Golinga and Bontanga irrigation schemes, both in the
Northern Region of Ghana. The Bontanga Irrigation Project is a large-scale gravity-fed
scheme and the largest in northern Ghana. It is located at Bontanga in the TolonKumbungu District, 34km north-west of Tamale, the regional capital of the Northern
Region of Ghana. It lies between latitude 9° 30” and 9° 35” N and longitude 1° 20” and 1°
04” W. The Bontanga community comprises Kumbungu, Kpalsogu, Zangbalin, Voggu
Kushibo,Dalun and number of other smaller villages within the catchment area of the
Bontanga Irrigation scheme. The scheme covers a potential area of 800 hectares with 495
hectares irrigable land covered at present.
The Golinga Irrigation Project is a medium scale gravity-fed scheme located at
Golinga also in the Tolon-Kumbungu District. The project is served by the Kornin River.
The scheme has a potential coverage of 298 hectares of which 250 hectares of land is
presently used as irrigable land. The Golinga community in this proposal refers to
Golinga,Galinkpegu and Gbelahagu villages- these satellite settlements operating on the
Golinga Irrigation Project (100 hectares of developed area).
2.1. Data Collection and Analysis
The primary data was obtained through cross-section research design where face to
face interviews were conducted using well-structured questionnaires comprising of open
and closed-ended questions which were prepared, pre-tested and later administered to 200
farmers in both Golinga and Botanga communities. Secondary data was also obtained from
Ghana Irrigation Development Authority (GIDA), Botanga and Golinga irrigation projects
as well as other sources including online publications and published reports on irrigation in
Ghana, review of the relevant literature including a wide range of reports and files.
A total of 200 respondents were selected from 390 farmers which were recorded on
both projects located in the northern part of Ghana, 215 and 175 farmers were recorded at
Botanga and Golinga irrigation schemes respectively.
A combination of both probability and non-probability sampling techniques were
employed in the selection of the 200 farmers sampled. The sample size was proportionately
distributed between the two projects areas. Simple random sampling was then used to
select the farmers who were not part of the irrigation because the farmers who are not
members of the irrigation scheme have their farms away from the irrigated land.
Several approaches are used in this report to determine the major objective of this study.
SPSS version 20 was used to analyse data using descriptive analysis where frequency
distribution and percentages were used to interpret the results.
3. RESULTS AND DISCUSSION
This section includes research findings using descriptive statistics were data
collected was subjected to the Statistical Package for Social Scientists (SPSS) version 20,
and the results below were deduced for discussion. Data was collected from beneficiaries
who use the irrigation schemes and those who do not. Of the total sampled size at Botanga
irrigation scheme, 81 % of farmers were found enrolled on the irrigation scheme while 19
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% were not in the scheme at all whereas in Golinga irrigation scheme, 77 % of the farmers
were enrolled on the irrigation dam as against to 23%.
Irrigation Management
The table below shows irrigation land size, irrigation capacity, the number of irrigation
canals, the year irrigation dams were constructed, and the number of years irrigation dams
has been in operation.
Table 1. Irrigation management
Particulars
Golinga
Botanga
Year constructed
1985
1980
Years in operation
32
37
TCID
1850000
25000000
Number of canals
1
2
NFS
175
215
Irrigable Land
298.23
498.06
Irrigated Land (ha)
250.00
495.00
Rate of irrigation (RI)
3 days/week
5 days/week
Notes: (i) TCID means Total Capacity of Irrigation Dam (𝑚3 ), (ii) NFS means Number of
farmers on the Scheme.
Impact of Irrigation on Both Communities
Table 2 below shows the impacts of irrigation on the increase of crop productivity
in both communities; figures below show that the impact of irrigation projects on crop
productivity has moderately been increased in both communities. But also the productivity
was very low on the increasing margin in Botanga as compared to the margin by which
crop productivity increases in Golinga irrigation project.
Table 2. Impact of irrigation on both communities
Golinga
Particulars
Frequency
Percentage (%)
Very high
4
4
High
33
33
Moderately
59
59
Low
3
3
Very Low
1
1
Total
100
100

Botanga
Frequency
Percentage (%)
0
0
24
24
46
46
16
16
14
14
100
100

Expansion in Crop Areas
39% and 48% of respondents from Golinga and Botanga irrigation projects respectively
agreed that their crop areas were moderately expanded due to the presence of irrigation
scheme however, 52% and 33% of respondents from Golinga and Botanga irrigation
projects respectively indicated that the presence of the irrigation scheme to them made less
impact in helping farmers expand their crop areas and 10% of respondents from Botanga
irrigation project indicated very low impact of the irrigation project on their crop area
expansion for production as shown in Table 3 below.
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Table 3. Expansion in crop areas
Golinga
Particulars
Frequency
Percentage (%)
Very high
0
0
High
9
9
Moderately
39
39
Low
52
52
Very Low
0
0
Total
100
100

Frequency
0
9
48
33
10
100

Botanga
Percentage (%)
0
9
48
33
10
100

Increase in Cropping Intensity
This study shows that 5% and 21% of respondents from Golinga and Botanga
irrigation projects respectively agreed that crop intensity have higher increased due to the
presence of irrigation scheme, 23% and 43% of respondents from Golinga and Botanga
irrigation projects also agreed that crop intensity have moderately increased due to the
presence of irrigation scheme, however, 73% and 36% of respondents from Golinga and
Botanga irrigation projects respectively indicated that the presence of the irrigation scheme
to them has little impact in helping farmers expand cropping intensity as shown in Table 4
below. This implies a lower rate of cropping intensity in Golinga as compared to Botanga.
Table 4. Increase in cropping intensity
Golinga
Particulars
Frequency
Percentage (%)
Very high
0
0
High
4
4
Moderately
23
23
Low
71
71
Very Low
2
2
Total
100
100

Botanga
Frequency
Percentage (%)
1
1
20
20
43
43
28
28
8
8
100
100

Increase in Crop Diversification
This study shows that 2% and 8% of respondents from Golinga and Botanga irrigation
projects respectively agreed that there was an increase in crop diversification, 39% and
40% of the respondents from Golinga and Botanga irrigation schemes respectively
indicated that there was moderate increase in crop diversification, 38% and 48% of the
respondents from both Golinga and Botanga irrigation schemes respectively also indicated
a low increase in crop diversification, while 21% and 4% of respondents indicated a very
low increase in crop diversification in Golinga and Botanga irrigation schemes
respectively. This implies a decrease in crop diversification in Golinga compared to
Botanga irrigation scheme.
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Table 5. Increase in crop diversification
Golinga
Particulars
Frequency
Percentage (%)
Very high
0
0
High
2
2
Moderately
39
39
Low
38
38
Very Low
21
21
Total
100
100

Frequency
0
8
40
48
4
100

Botanga
Percentage (%)
0
8
40
48
4
100

Increase in Commercial Fish Production
This study shows that 2% and 14% of respondents from Golinga and Botanga
irrigation projects respectively agreed that there was an increase in commercial fish
production, 27% and 23% of the respondents from Golinga and Botanga irrigation schemes
respectively indicated that there was moderate increase in commercial fish production,
38% and 51% of the respondents from both Golinga and Botanga irrigation schemes
respectively also indicated a low increase in commercial fish production, while 33% and
12% of respondents indicated a very low increase in fish production. In Golinga and
Botanga irrigation schemes respectively. This implies a low increase in commercial fish
production in Botanga irrigation scheme compared to Golinga irrigation scheme.
Table 6. Increase in commercial fish production
Golinga
Particulars
Frequency
Percentage (%)
Very high
0
0
High
2
2
Moderately
27
27
Low
38
38
Very Low
33
33
Total
100
100

Botanga
Frequency
Percentage (%)
0
0
14
14
23
23
51
51
12
12
100
100

Water Supply to Farms
The study shows the different ways how water from the dam is supplied to farmers.
75% and 84% of respondents from Golinga and Botanga irrigation projects respectively
obtain water through canals, 2% and 3% of respondents from Golinga and Botanga
irrigation projects respectively obtain water through drip method whereas 23 % and 13%
of respondents from Golinga and Botanga irrigation projects respectively indicated that
they don’t obtain irrigation water from the irrigation projects which represents farmers
farming on only non-irrigable lands as shown in Table 7 below.
Table 7. Water supply to farms
Golinga
Botanga
Particulars
Frequency
Percentage (%)
Frequency
Percentage (%)
Drip
2
2
3
3
Canal
75
75
84
84
None
23
23
13
13
Total
100
100
100
100
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Knowledge on how Irrigation is regulated
This distribution shows the percentages of farmers on the irrigable land who knows how
water from the main dam source is regulated for water supply. The ‘Privately’ is done by
the farmers themselves, the ‘Committee’ is done by the management irrigation team and
the ‘None’ is done who are not working on the irrigable lands except their own nonirrigable lands.
Table 8. Knowledge on how irrigation is regulated
Golinga
Botanga
Particulars
Frequency Percentage (%) Frequency
Percentage (%)
Privately
6
6
6
6
Government Agents
1
1
0
0
Committee
71
71
80
80
NGO
0
0
1
1
None
22
22
13
13
Total
100
100
100
100
The Number of Years Spent by Farmers Using Irrigation Schemes
Figure 1 below represents the number of years irrigation schemes have been used
by farmers in both communities. Majority of farmers 35% and 36% in Botanga and
Golinga irrigation schemes respectively indicated that on average they had spent between 5
– 9 years benefiting from the irrigation scheme while irrigating irrigable lands, 30% and
21% farmers in Botanga and Golinga irrigation schemes respectively indicated that on
average they had spent between 10-15 years benefiting from the irrigation schemes, 16%
and 7% farmers in Botanga and Golinga irrigation schemes respectively indicated that on
average they had spent between 16-20 years benefiting from the irrigation schemes, 6%
and 13% farmers in Botanga and Golinga irrigation schemes respectively indicated that on
average they had spent between 2-4 years benefiting from the irrigation schemes whereas
13% and 23% farmers in Botanga and Golinga irrigation schemes respectively indicated
that they have never used/hired land from the irrigation schemes meaning they are not
farming on the irrigable lands apart from their own non-irrigable land.
40
35
30
25
20
15
10
5
0

35 36
30
23

21
16

13

7

6

2-4 years

13

5-9years

10-15years
Botanga

16-20years

never

Golinga

Figure 1. The number of years spent by farmers using irrigation schemes.
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Challenges that Hinders Farmers from Using Irrigation Water
Figure 2 below shows the challenges that hinder farmers from using irrigation water
from the perspective of farmers. The study shows that the major challenge that hinders
farmers from using irrigation water is the high cost of renting irrigable land for farming in
the irrigation schemes indicated by a response of 47% and 64% amongst farmers in
Botanga and Golinga irrigation schemes respectively. The study observed that 24% and
16% of respondents in Botanga and Golinga irrigation schemes respectively indicated that
the absence of adequate technical support hinders farmers from using irrigation water. The
study further indicates that 19% and 7% of respondents in Botanga and Golinga irrigation
schemes respectively indicated that the absence of adequate machines that eases irrigation
hinders them from using irrigation water. The study again indicates that 10% and 13% of
respondents in Botanga and Golinga irrigation schemes respectively indicated that the
absence of a ready market for agriculture produce in the area is a hindering factor for
farmers in using irrigation water, therefore, appropriate solutions are important to ensure
that farmers effectively utilise the irrigation schemes.

64

Percentage Frequency

70

60
50

47

40

24

30

19

16

20

7

10

10

13

0

High cost of
renting

Need for Technical Need for adequate Absence of ready
support
machines
market
Botanga

Golinga

Figure 2. Challenges that hinders farmers from using irrigation water
4. CONCLUSION AND RECOMMENDATION
The study shows an increase in crop production as well as an increase in cropping
area in both communities due to the constant supply of water to farmers throughout the
year as a result of the presence of irrigation projects which makes the production of crops
possible throughout the year. The study indicates challenges that hinder farmers from
effectively using or benefiting from the irrigation projects which include the high cost of
renting irrigable land, inadequate technical support, inadequate machinery, and lack of
ready market for their farm products as the major challenges they face.
There is a need for policymakers and other relevant stakeholders responsible for
determining the cost of renting irrigable land to revise the cost this can be done through
streamlining provision of incentives to farmers benefiting from the irrigation schemes to
ensure that more farmers benefit from the irrigation projects. There is a need to use simple
and affordable machines (technology) necessary for irrigation to ensure efficiency and
reduce the cost of maintaining the project. There is a need to organise capacity building for
309

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

farmers through seminars, conferences, and training aimed at improving farmers
knowledge on selection, management, operation and maintenance of the irrigational
structures thereby enhancing its efficiency and effectiveness. There is a need to sensitise
and mobilise farmers into cooperatives in order to decide on which crops to grow in order
to participate in collective marketing that can enable them to access better markets and
have a high bargaining power for their crop products and also be in position to practice
contract farming which will eventually increase their earning from agriculture and improve
their standards of living.
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ERGENE HAVZASINDA SU KULLANIMI KONTROLÜ İÇİN
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Özet
Dünyada nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret
olanakları, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Türkiye’de yerli enerji
üretimine, enerjinin maliyetinde ve enerji üretimindeki dolaylı faydanın sağlanmasına ihtiyaç
vardır. Baraj programı zamanında gerçekleştirilemediği için sulu tarım alanları ve artan nüfusun
ihtiyacı olan tarımsal üretim de gerçekleştirilememiştir. Türkiye akarsuları 26 büyük havzaya
ayrılmıştır. Bu havzalarda su üretiminin dengelenmesi, düzenlenmesi ve sulu tarım alanlarının
geliştirilmesi, elektrik üretiminin sağlanması çok önemlidir. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu
havzalarda su kaynaklarının aşırı tüketimi, su kirliliği ve küresel iklim değişikliğine bağlı olarak
meydana gelen kuraklıklar nedeniyle su sorunları yaşanmaktadır. Trakya Alt Bölgesi Ergene
Havzası’nda yoğun sanayi faaliyetleri, göçler, nüfus artışı ve hızla artan kentsel yerleşim alanları
nedeniyle su azlığı ve su kirliliği sorunları yaşanmaktadır. Havza’da son yıllarda kum, taş ve
kireçtaşı ocaklarına ilave olarak termik santral projelerine onay verilmesi; su kaynakları ve tarımsal
alanlar, dolayısı ile çiftçiler için yok edici girişimlerdir. Bu çalışmada; Ergene Havzası için, su
bütçesi, su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı, tarımsal alanlar gibi hidrolojik ve tarımsal verilerden
yararlanılarak kullanılabilir su potansiyeli değerlendirilmiştir. Kurulması planlanan termik
santrallerin, havzanın su bütçesi ve iklimi üzerine olumsuz etki yapması kaçınılmazdır. Ayrıca
tarımsal alanların su ihtiyacı da dikkate alındığında; su üretiminin artırılması ve suyun biriktirip,
depolanması, barajların yapılması, bu suya bağlı olarak sulu tarım alanlarının geliştirilmesi,
tarımsal üretimin arttırılması, artan nüfusun beslenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kullanılabilir Su Potansiyeli, Su Yönetimi, Sanayi Suyu İhtiyacı, Termik
Santraller

USABLE WATER POTENTIAL AND POSSIBLE WATER
MANAGEMENT FOR WATER USAGE CONTROL IN ERGENE
BASIN
Abstract
In the world, population growth, urbanization and industrialization, increasing trade opportunities
are increasing demand for natural resources and energy. There is a need for national energy
production, indirect benefits from energy production and at the cost of energy in Turkey. Since the
dam program has not realized on time, irrigated farming areas and agricultural production, which is
in need of increasing population, have not realized. The rivers of Turkey divided into 26 large
basin. In these basins, it is very important to stabilize and regulate the water production, to improve
the irrigation areas and to provide electricity production. Water problems experienced due to the
excessive consumption of water resources, water pollution and drought that are taking place due to
global climate change, where industrial activities are concentrated. Water shortage and water
pollution problems is experiencing due to intense industrial activities, migrations, population
growth and rapidly increasing urban settlements in the Ergene Basin of Thrace sub-region. In
recent years, in addition to sand, stone, limestone quarries and coal-fired power plant projects have
approved in the basin. This is a destructive attempt for water resources, agricultural areas and
farmers. In this study, available water potential is determined by utilizing hydrological and
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agricultural data such as water budget, water consumption, irrigation water need and agricultural
areas for Ergene Basin. It is inevitable that the thermal power plants planned have a negative
impact on the water budget and climate of the basin. In addition, when the water needs of
agricultural areas taken into consideration, it is necessary to increase water production and to
accumulate, store, build dams, to develop irrigated farmland depending on this water, to increase
agricultural production and to feed increasing population.
Key Words: Water Potential Available, Water Management, Irrigation Water Need, Thermal
Power Plant

1. GİRİŞ
Dünya enerji ihtiyacının %90’ına yakın bir bölümü fosil yakıt kaynaklarından
karşılanmaktadır. İnsanoğlunun fosil enerji kaynaklarını kullanmaya başlaması ile birlikte
çevre kirliliği süreci de hızlanmıştır. Bu süreç içinde hatalı şekilde yapılan çevre yönetimi,
çevresel etkileri dikkate almayan teknoloji seçimleri ile biyosferde oldukça önemli
kirlenmeler oluşturmuştur. Yapımları sırasında projelerinde hiç gözükmeyen birçok çevre
sorunu termik santraller ile Türkiye gündemine girmiştir. Bu enerji kaynaklarının
kullanımı ile doğal suların ve toprakların doğrudan kirlenmesi söz konusudur (Karaca,
2001).
Termik santraller, birçok çevre sorununa neden olmaktadır. Bu sorunlar yerel
ölçekli olabildiği gibi, iklim değişikliği ve asit yağmurları gibi küresel ölçekte de
olabilmektedir. Bu santrallerde elektrik üretmek amacıyla, öğütülmüş kömür kullanılmakta
ve yakma sistemine bağlı olarak değişik atık malzemeler elde edilmektedir. Liu ve ark.
(2017)’e göre, termoelektrik enerji üretiminden kaynaklanan emisyonlar yüksektir. Termik
santraller, asit yağmurları ve ince parçacık gibi birçok kirliliğe katkıda bulunurlar.
Atmosferde başta kükürt dioksit (SO2) olmak üzere azot oksit (NOx) ve yer seviyesinde
ozon salınımı yaparlar.
Birincil enerji arzı içinde fosil yakıtların payı, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
yüksektir ve son yıllarda %87’ye ulaşmıştır. Büyük çoğunluğu fosil yakıta dayalı olan
ülkemizdeki termik santrallerin 2016 yılı sonu itibarıyla elektrik üretimindeki payı, kurulu
güçte %57.6, üretimde %67’dir. Türkiye elektrik üretiminde termik santrallerin ve fosil
yakıtların ağırlığı, kayda değer bir süre daha hissedilecektir (Oda Raporları, 2017).
Kömür yakıtlı termik santrallerin Türkiye’de ağırlıklı bir elektrik enerjisi üretim
biçimi olarak seçilmesinin başlıca nedeni, kömürün fuel-oil veya doğalgaz gibi ülkemizde
pahalı ya da kıt olan yakıtlara göre daha ucuz olarak kabul edilmesidir. Ülkemizin
hidroelektrik güç ile birlikte en önemli öz enerji kaynağı linyitlerdir. Ülkemiz linyitleri
yüksek nem, kükürt ve kül içerikli olup, düşük ısı değerlidirler ve büyük miktarda çevre
kirliliğine neden olurlar (Karaca ve ark., 2009).
Termik santrallerde kömür yakıtı talebi arttıkça; yanma ürünleri ve uçucu kül ciddi
bir çevre sorunu haline gelir. Bunların, hidrolik taşıma ve bertaraf etme işlemleri sırasında
kömür külünün su ile temas etmesi ve kömür külü içinde bulunan ağır metallerin süzülme
özellikleri nedeniyle, toprak, yeraltı ve yüzey sularında bozulmalar olmaktadır. Bu
nedenle, sızdırmayı öngörmek gereklidir. Uçucu külün uygunsuz şekilde atılması, yeraltı
ve yüzey sularının Cr, Pb, Ni ve Fe elementleri bakımından kirlenmesine neden olur
(Singh, 2016).
Bogmans ve ark., (2017)’e göre termik santraller soğutma suyu ihtiyacı nedeniyle
çoğunlukla nehirlere bağımlıdır. Soğutma suyu termoelektrik enerji endüstrisinde kritik bir
kaynaktır. Bu nedenle sıcak hava dalgalanmaları ve kurak dönemlerde santrallerin
kapasiteleri azaltılmakta veya kapatılmaktadır. Termik santraller; su kısıtları, atık ısı,
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sınırlayıcı çevre düzenlemeleri nedeniyle ve aşırı derecede nehir ısınmalarına önlem almak
amacıyla geçici olarak kapatılabilmektedir. Her ne kadar kapsamlı ve hızlı azaltılsalar bile;
bu yüzyıl boyunca küresel iklim değişikliği kaçınılmaz görünmektedir.
Öte taraftan sürdürülebilir kalkınma için ulusal ve bölgesel enerji ihtiyacının
karşılanması, endüstriyel yapının geliştirilmesi, sürekli, güvenilir, yüksek verimli ve düşük
maliyetli enerji elde etmek amacıyla 2016 yılında Çerkezköy İlçesi’ne yeni termik santral
kurulması için Çevre Düzeni Plan değişikliği gündeme gelmiştir (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, 2016). Edirköy/Saray kömürleri, Çerkezköy ve Vize kömürlü termik santralları
ile çalıştırılacaktır. Ancak, bu termik santrallarda kullanılacak kömürlerin önemli bölümü
açık ocak işletmesi ile bir bölümü de kapalı ocak işletmesi ile çıkarılacaktır. Her iki işletme
şeklinde de önemli miktarda tarım, otlak ve orman alanı geri dönüştürülemeyecek ölçüde
tahrip edilecektir. Kömür ile çalıştırılan termik santrallar;

Toprağa, havaya ve su kaynaklarına,

İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere zarar vermekte,

İklim değişimine neden olmakta, ısınma/kuraklaşma sürecini hızlandırmakta ve su
kaybını, dolayısı ile su kullanımını arttırmaktadır.
Termik santrallerin soğutma suyu ihtiyacını karşılamak için gerekli su
kaynaklarının yakın ve yeterli olması ve proje alanı toprak yapısının tarımsal faaliyete
uygun olmaması gerekmektedir.
Bütün bu bilgilerin ışığında bu çalışmanın amacı; havzadaki kullanılabilir su
potansiyeli ortaya konularak, Çerkezköy İlçesi’ne kurulması planlanan termik santralin
havzadaki su tüketimine, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına, sıcaklık, buharlaşma ve
kuraklık üzerine olası etkilerini değerlendirmektir. Yanı sıra, havzada su kullanımı
kontrolü ve su yönetimi için bu çalışma yerel yönetimler ve uygulayıcılar açısından
bilgilendirici bir örnek oluşturacaktır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. İncelene Alanının Tanımı ve Genel Özellikler
Meriç-Ergene Havzası Marmara Bölgesi’nden Avrupa’ya geçiş alanında, doğuda
İstanbul İl sınırı ile başlayan, batıda Bulgaristan ve Yunanistan ülke sınırları ile biten alanı
kapsayan Trakya Alt Bölgesi’nde yer almaktadır. Ergene Havzası Trakya’da Kuzey
Marmara Havzası, Meriç Havzası ve Bulgaristan sınırı ile çevrilidir. Ergene Havzası’nın
doğu-batı uzunluğu 160 km, kuzey-güney uzunluğu 140 km olup, havzanın toplam alanı
12438 km2’dir. Türkiye genelinde yıllık ortalama yağış 633 mm olup havzada bu değer
651 mm’dir. Bahar yağışları tüm havzada ortalama 45 mm/ay civarında gerçekleşmektedir.
Havzada en yüksek yağış, havzanın kuzeydoğusunda yer alan Saray İlçesi’nin yüksek
kesimlerine düşmektedir. Bu bölge aynı zamanda Ergene Deresi’ni oluşturan kaynakların
beslenme alanını oluşturmaktadır. Kış yağışları genel olarak bahar yağışlarından daha fazla
olmaktadır. Ergene Nehri’nin güneyinde yer alan havzalar ortalama yağış miktarından
daha yüksek yağış almaktadır. Çerkezköy-Çorlu-Lüleburgaz gibi sanayi ve nüfus artışının
en yüksek olduğu bölgelerde ise yağış miktarı daha az gerçekleşmektedir. Son 30 yıllık
dönem içerisinde havzaya düşen yağış değerinde belirgin bir azalma izlenmektedir (Çevre
ve Orman Bakanlığı, 2010).
Trakya’da dikkat çekici özellik;
1. Kuzeyde serin ve nemli Karadeniz ikliminin,
2. Güneyde ılık ve nemli Kuzey Ege ve Marmara ikliminin,
3. İç Trakya’da soğuk ve kurak Karasal iklimin etkili olmasıdır.
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Trakya’nın yeryüzü şekli ve buna göre değişen iklim özellikleri, farklı yetişme
ortamı bölge ve yörelerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu ekolojik şartlardan dolayı
Trakya’daki bitki türleri çok çeşitlidir. Tarımsal üretim değerinin %25’i hayvancılıktan
karşılanmaktadır. Meraya dayalı hayvancılıkta azalma görülmektedir.
2.1.1. Çerkezköy
Tekirdağ İline bağlı Çerkezköy İlçesi, doğu ve güneyde İstanbul İli’nin Çatalca ve
Silivri İlçeleri ile güneybatıda Çorlu İlçesi, batıda Kırklareli’nin Lüleburgaz ve kuzeyde
Saray İlçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 326 km2’dir. İlçe toprakları, Ergene Havzası’ndaki
hafif engebeli düzlüklerden oluşur. Kahverengi orman toprakları, yörenin kuzey
ve doğusunda ormanlarla kaplanmıştır. Tüm yerleşiminin, 150-200 m altındaki arazilerde
yer aldığı ve yüksekçe yerlerinde orman, tarım ve mera alanlarının yer aldığı
görülmektedir. Çerkezköy’de, Ergene Nehri’nin başlıca kollarından olan; Çorlu
Deresi bulunmakta, derenin güneyinde yer alan topraklar, alüvyonal topraklar olup,
bölge her türlü bitkiyi yetiştirmeye elverişli, drenajı iyi olan kolay işlenebilir
niteliktedir. Çerkezköy İlçesi, Trakya ikliminin belirgin özelliklerinin etkisi altındadır.
Yörede zaman zaman soğuk kuzey rüzgârları ısının düşmesine yol açmaktadır. Isı, yaz
aylarında 25-35 0C, kış aylarında -8-10 0C arasında değişmektedir (Anonim, 2015).
2.2. Ergene Havzası’nda Kullanılabilir Su Potansiyeli
Havzada yerüstü sulamaları dışında içme-kullanma ve sanayi suyu ağırlıklı olarak
yeraltı suyundan sağlanmaktadır. Ergene Havzası akiferinde suyun toplanması iki
kaynaktan oluşmaktadır. İlk kaynak, havzanın kuzeyinde yer alan ve kuzeybatı-güneydoğu
yayılımlı, Eosen yaşlı Karstik kireçtaşlarından kuzey-güney doğrultusundaki beslenme
diğeri ise yağışlardan yüzeye düşüp süzülen sulardan oluşmaktadır. Havzanın yeraltı suyu
potansiyeli yıllık ortalama 343.2 hm3 olup, bu miktarın 211.7 hm3’ü içme ve sanayi suyuna
tahsis edilmektedir. Ayrıca 46 adet sulama kooperatifine ait 347 adet kuyudan 15585 ha
alanın sulanması gerçekleştirilmektedir. İklimin yeraltı sularına etkisi daha çok yağışlarda
görülmektedir. Yağışların etkisiyle akiferlerdeki su miktarları artmasına rağmen derin
kuyulara yağışın bir etkisi olmamaktadır. Ergene Havzası akiferleri Lüleburgaz-Ahmetbey
bölümü ve Çerkezköy-Havsa-Hayrabolu bölümü olmak üzere iki kısma ayrılır.
Türkiye’nin kullanılabilir su varlığı yıllık olarak yaklaşık 112 km3 olarak kabul
edilmekte ve bu miktar Trakya bölgesi için yaklaşık 3.6 km3 olup, bunun 2.5 km3’ü
yerüstü, 0.7 km3’ü dış kaynaklı (Meriç Nehri) ve 0.4 km3’ü ise yeraltı suyudur. Bu su
potansiyeli ile Trakya’da kişi başına düşen su miktarının yıllık olarak 650 m 3 olduğu
görülmektedir. Türkiye’de kişi başına düşen su miktarının yaklaşık 1500 m3/yıl olduğu göz
önüne alındığında, Trakya bölgesinin su varlığının yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Trakya
Alt Bölgesi; Meriç-Ergene Havzası 14560 km2; Kuzey Marmara Havzası 4105 km2 olmak
üzere toplam alanı 18.665 km2 olan iki alt havzadan oluşmaktadır. Bölge, 9461 milyon
m3’ü yerüstü suyu, 392.7 milyon m3’ü yeraltı suyu olmak üzere toplam yıllık 9853.7
milyon m3 su potansiyeline sahiptir. Bölgenin yerüstü ve yeraltı su kaynakları
karşılaştırıldığında Trakya Alt Bölgesi’ndeki yıllık toplam su potansiyelinin %96’sının
yüzey suyu, %4’ünün yeraltı suyu olduğu görülmektedir. Çizelge 1’de Trakya alt bölgesi
toplam su potansiyeli ve illere göre dağılımı görülmektedir (Meriç-Ergene Havzası
Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Plan Çalışması Final Raporu, 2010).
Bakanlık tarafından çıkarılan ve Çevre Koruma Eylem Planında sunulan, Ergene
Havzası 1975-2006 yılları arası ortalama su bütçesi verileri incelendiğinde: Bölgede
tarımsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan sulama suyu miktarı eksik su miktarına eşittir.
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Yıllık toplam yağışın %40’ı oranında bir sulama suyu açığı bulunmaktadır (Eylem Planı,
2008).
Çizelge 1. Ergene havzası su kaynakları potansiyeli ve illere göre dağılımı
Su kaynakları

Bölge toplamı Edirne

Birim

Kırklareli

Tekirdağ

Yerüstü Suyu

3

hm /yıl

2461

661

1137

713

Yeraltı Suyu

hm3/yıl

392.7

128.3

94.4

170

Toplam Su Potansiyeli

3

hm /yıl

2853.7

739.3

1231.4

883

Meriç Nehri(sınır girişi)

hm /yıl

5842

5842

3

Meriç'e Yunanistan kesiminden

3

hm /yıl

1158

1158

Bölge Toplam Su Potansiyeli

hm3/yıl

9853.7

7739,3

1.231.4

883

Doğal Göl Yüzeyleri

ha

3.86

3.224

363

273

Baraj Rezervuar Yüzeyleri

ha

5.551

1.433

1.907

2.211

Gölet Rezervuar Yüzeyleri

ha

1.781

1.584

54

143

Akarsu Yüzeyleri

ha

1.25

1.136

114

Toplam Su Yüzeyleri

ha

12.442

7.377

2.438

2.627

Ergene Havzası akiferlerindeki yıllık yer altı suyu akımları, yılda akiferlerden
çekilen su miktarları ve toplam boşalım miktarları Çizelge 2’de gösterilmektedir. Bölgede
fiili olarak belirlenmiş ve teknik olarak kullanıma sunulma imkânı bulunan yeraltı suyu
potansiyeli toplamı 0.392 milyar m3/yıl’dır. Bu miktarın illere göre potansiyeli ve illere
göre kullanımları Çizelge 3’de verilmiştir (Eylem Planı, 2008).
Çizelge 2. Ergene havzası yeraltı suyu bilanço özeti (hm3/yıl)
Toplam akım

Beslenim

Baz
akım

Çekim

Yas akımı

Toplam
Boşalım

Hayrabolu

512.3

209.6

194.4

155.6

11.5

271.1

Ahmetbey-Lüleburgaz

192.1

117.1

107.5

86

52

138

TOPLAM

704.4

326.7

301.9

241.6

167.5

409.1

Akifer adı
Çerkezköy-Havsa-

Çizelge 3. Yeraltı suyu potansiyeli ve illere göre kullanımı
Yeraltı suyu
Rezerv Su Potansiyeli
Fiili Tahsis Toplamı
Fiili Tahsis (Sulama)
Fiili Tahsis
(İçme+Kul.+Sanayi)
Kalan Yeraltı Suyu Rezervi

Kırklareli

Tekirdağ

128.3

94.4

170

318

108

56.5

153.5

hm

126.1

85.6

28.2

12.3

hm3

191.9

22.4

28.3

141.2

74.2

20.3

3.9

16.5

Birim

Bölge toplamı

3

392.7

3
3

hm
hm

3

hm

Edirne

Bölge illeri içerisinde 170 hm3/yıl yeraltı suyu potansiyeli ile Tekirdağ ilk sırada
yer almaktadır. Tekirdağ başta olmak üzere söz konusu üç ilde içme, kullanma ve
sulamadaki ihtiyacın önemli bir bölümü yeraltı sularından karşılanmaktadır. Özellikle
Tekirdağ, içme ve kullanma suyu ihtiyacının tamamını yeraltı sularından karşılamaktadır.
Tekirdağ İli’nin yeraltı su potansiyelinin 12.3 hm³’ü sulamaya, 141.2 hm³’ü içme,
kullanma ve sanayiye tahsis edilmiştir. Kalan yeraltı suyu rezervi ise 16.5 hm³’tür. Bölgede
yeraltı su rezervinin %80’i sulama, içme-kullanma suyu sağlama ya da sanayi amaçlı
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olarak tahsis edilmektedir. Tekirdağ’da fiilen tahsis edilen miktarın %8’i yakını sulama
amacıyla kullanılmaktadır. Sanayiye ve içme-kullanma suyu sağlamaya tahsis edilen
yeraltı suyu oranı, toplam fiili tahsisin yaklaşık %92’si Tekirdağ’a aittir. Bölge genelinde
rezervin %80’ini oluşturan fiili tahsisin %60’ı içme-kullanma ya da sanayi suyu olarak
kullanılmaktadır (Eylem Planı, 2008).
2.3. Su Tüketimi
Trakya’da var olan ve kurulması planlanan termik santrallerin toplam gücü 11493
MW olup, bunun %60.72’si doğal gaz, %19.58’i ithal kömür ile çalıştırılacaktır (Çizelge
4). İthal kömür ve doğal gaz ile çalıştırılacak termik santrallerin yakıtı yurtdışından
getirilmektedir.
Çerkezköy’de kurulmak istenen ve kalitesi ile ısı değeri çok düşük olan linyit
kömürleri ile çalıştırılacak termik santral için yer altı/galeri işletmesi ile çıkarılması
öngörülen katkı materyali fazla olan kömürlerin yıkanıp, ısıl değerinin arttırılması
gerekmektedir. Aksi halde termik santralin verimi düşük olacağı için ithal kömür veya
petrol koku veya fueloil ile takviye yapılması gerekmektedir. Kömürü yıkamak için lavvar
suyu yer altı suyundan çekilecektir. Termik santralların soğutma suyu da yeraltı suyundan
çekilecektir (Kantarcı, 2017).
Çizelge 4. Trakya’da var olan ve kurulması planlanan termik santraller (http//www.
enerji atlası.com)
İl

İlçe

Doğal Gaz

İthal

Linyit

Kurulu güç

kömür

kömürü

MW

ÇALIŞMAKTA OLAN TERMİK SANTRALLER
Kırklareli

Lüleburgaz

3623

5

3628

Tekirdağ

M.Ereğlisi

1430

300

1730

5053

305

5358

Toplam
PLANLANAN TERMİK
SANTRALLER
Kırklareli

Demirköy

1200

Vize
Tekirdağ

660
455

455

Şarköy

600

600

Şarköy

870

870

Ergene (Çorlu)

350

M.Ereğlisi

700

Toplam
ORAN

660

Muratlı

Çerkezköy
Saray
TOPLAM

1200

(Varolan+Planlanan)

350
700
1000

1000

300

300

1925

2250

1960

6135

6978

2250

2265

11493

60.72

19.58

19.71

Havzada yeraltı su seviyelerinin değişimi ile ilgili olarak DSİ XI. Bölge Müdürlüğü
Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürlüğü'nce, Trakya’da mevcut gözlem
kuyularından aylık ve mevsim başı (nisan-mayıs), mevsim sonu (ekim-kasım) YAS seviye
ölçümleri yapılmaktadır. Ancak Çerkezköy’deki yer altı suyu seviyesi -200 m’ye inmiştir
(Şekil 1).
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Şekil 1. Çerkezköy’de yeraltı suyu seviyesinin yıllara göre değişimi (Pelen ve ark.,
2013).
2.4. Soğutma ve Soğutma Suyu Sorunu
Termik santrallarda soğutma suyu denizden, gölden, baraj veya göletten
çekilmekte, kullanıldıktan sonra “Çürük su=Oksijensiz su” olarak alındığı ortama
boşaltılmaktadır. Ayrıca su sistemlerine yapışan küçük deniz canlılarının temizlenmesi için
sistem hipoklorit katkısı veya kaynar su ile geri yıkanmakta, önemli miktarda buhar da
atmosfere verilmektedir. Termik santrallarda soğutma hava ile de yapılabilmektedir ancak
hava ile soğutmada maliyet yükselmektedir. Denizden uzak yerlerdeki termik santralların
su ihtiyacının karşılanması için su toplama barajları yapılmaktadır. Kurak bölgelerde
termik santralların soğutma suyunun yer altı suyundan karşılanması tartışmalara sebep
olacak çok ciddi bir girişimdir. Yer altı su kaynakları, hem günümüzde yaşanan hem de
gelecekte daha da şiddetli olacağı tahmin edilen kuraklıklarla mücadele için önemli
rezervlerdir (Kantarcı, 2017). Termik santrallerin soğutma suyu miktarına göre gerekli su
hesabı Çizelge 5’de Ergene Havzası’ndaki su fazlası Çizelge 6’da sunulmaktadır.
Çizelge 5. Soğutma suyu miktarına göre gerekli suyun hesabı (Kantarcı, 2016).
Kurulu güç
MW
700 MW İÇİN
1 MW İÇİN
200 MW İÇİN
4X200 MW İÇİN
600 MW İÇİN
1 MW İÇİN
200 MW İÇİN
4X200 MW İÇİN

3

m /saniye
19.89
0.028
5,68
22.72
22
0.037
7.33
29.33

318

Soğutma suyu
m3/saat
m3/gün
71600
1718400
102.29
2454.86
20457.14
490971.43
81828.57
1963885.71
79200
1900500
132
3168
26400
633600
105600
2534400

m3/yıl
627216000
896025.36
179204571
716818286
693792000
1156320
231264000
925056000
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Çizelge 6. Ergene havzası’ndaki su fazlası (Kantarcı, 2016).

ORMAN
OTLAK
TOPLAM
TARIM
TOPLAM

Su fazlası
m3/Yıl
537580800
537580800
158667082
696247882
696247882
1594134327
2290382209
2290382209

Alan
ha
279990
106274
386264
1067475
1453739

2X400 MW
için
gerekli su
m3/Yıl
716818286
925056000

Oran
133
172

716818286
925056000

103
133

716818286
925056000

0.31
0.4

Ergene Havzası’nda ortalama 660.7 mm/m2 yağışa göre yapılan su bilançosu
hesabında: Vize’de (2x200 MW) ve Çerkezköy’de (2x200 MW) olmak üzere çalıştırılacak
termik santraller için gerekli olan yıllık su miktarı ile orman ve otlak alanlarındaki su
fazlası karşılaştırıldığında bu alanlardaki su fazlasının tamamı yeraltı suyuna katılsa dahi
yeterli olamayacağı görülmektedir (Kantarcı, 2016).
2.5. Sıcaklık, Buharlaşma ve Kuraklık Üzerine Etkiler
Ergene Havzası’nda Lüleburgaz İlçesi’nde Kurulu olan Hamitabat Termik Santralı
bu konuda bir örnek niteliğindedir. Santralin saldığı karbondioksit Lüleburgaz çanağına
çökelmekte ve kentin hava sıcaklığı ile açık su yüzeyinden buharlaşma miktarlarının
artmasına sebep olmaktadır. Lüleburgaz’da 1929-1970 döneminde yıllık ortalama sıcaklık
13.2 0C iken, 1994-2011 dönemindeki yıllık ortalama sıcaklık 14.2 0C’ye yükselmiştir.
Aradaki fark 1 0C dir (Şekil 2).
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1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

I
3,5
3,1
3,0
4,2

II
4,1
4,7
2,9
5,1

III
7,0
7,0
6,1
7,9

IV
11,7
11,4
11,3
12,5

V
16,9
16,2
15,8
18,1

VI
21,6
20,7
20,4
22,9

VII
23,7
22,5
22,3
25,4

VIII
23,0
21,7
22,1
24,9

IX
19,1
18,0
18,7
19,9

X
14,1
13,3
13,5
14,6

XI
8,8
8,5
8,1
9,3

YILLIK

XII ORT. C⁰
5,1 13,2
4,9 12,7
4,7 12,4
5,4 14,2

M. DOĞAN KANTARCI

DÖNEMLER

1994-2013
ORT. SIC. 13,4 C

2010 EYJAFJALLAJOKULL -İSLANDA
2011 ŞİNMODAKE -JAPONYA

2002 PAGO

2006 TAVURVUR

2004 BAGANA

1994 TAVURVUR

1996 PAPUA YENİ GİNE
1997 OLMOK CALDERA

1991 UNZEN
1991 PİATUBO

1982-1993
ORT. SIC. 12,4 C

1986 AUGUSTİN ALASKA

1970-1981
ORT. SIC. 12,6 C

1982 EL CHİCON
1982 NEVADO DEL RUİZ

ÇORLU YILLIK
183 m ORT. C⁰
1970 13,0
1971 12,8
1972 12,8
1973 12,3
1974 12,3
1975 12,7
1976 11,7
1977 13,1
1978 12,6
1979 13,2
1980 12,3
1981 12,8
1982 12,4
1983 12,6
1984 12,8
1985 12,4
1986 12,5
1987 12,0
1988 12,4
1989 12,7
1990 13,2
1991 12,0
1992 12,3
1993 12,4
1994 14,0
1995 12,9
1996 12,2
1997 12,1
1998 13,0
1999 13,9
2000 13,2
2001 13,7
2002 13,9
2003 12,5
2004 13,2
2005 13,0
2006 13,0
2007 13,8
2008 13,7
2009 13,8
2010 14,4
2011 12,7
2012 14,2
2013 14,2

SICAKLIK C⁰

1982 NEVADO DELRUİZ (KOLOMBİYA)
1986 AUGUSTİN ALASKA
1991 UNZEN YANARDAĞI (GÜNEY JAPONYA)
1991 PİNATUBO YANARDAĞI (FİLİPİNLER)
1929-1970
1994 TAVURVUR YANARDĞ.METAPİT ADASI
1996 PAPUA YENİ GİNE YANARDAĞI
1970-1981
1997 OLMOK CALDERA YANARDĞ.ALASKA
1982-1993
2002 PAGO YANARDAĞI
2004 BAGANA YANARDAĞI
1994-2011
2006 TAVURVUR YANARDĞ.METAPİT ADASI
FARK 0,7 1,0 0,9 0,8 1,2 1,3 1,7 1,9 0,8 0,5 0,5 0,3 1,0
2009 TONGA YANARDAĞI
1929-1970/1994-2011
2010 EYJAFJALLAJOKULL -İSLANDA
KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü 1974 ve 2011 verilerinden derlenip, değerlendirilmiştir. 2011 ŞİNMODAKE -JAPONYA

LÜLEBURGAZ’DA AYLIK VE YILLIK ORTALAMA SICAKLIKLARIN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

ŞEKİL ÇORLU’DA YILLIK VE AYLIK ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ VE YANARDAĞLAR

1929-1970
ORT. SIC. 12,2 C

LÜLEBURGAZ'DA YILLIK ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
YILLIK 16,5
ORT.
16,0
C⁰
1994-2011
13,4 15,5
ORT. 14.2 C
12,7
12,9 15,0
12,5
12,3 14,5
12,6 14,0 1929-1970
1970-1981
1982-1993
ORT. 13.2 C
ORT. 12.7 C
ORT. 12.4 C
11,7
13,0 13,5
12,6
13,2 13,0
12,4 12,5
12,8
12,4 12,0
12,3
İKİ YANARDAĞ PATLAMASI
12,7 11,5
SICAKLIĞI DÜŞÜRDÜ
YANARDAĞ
12,1
2010 EYJAFJALLAJOKULL -İSLANDA
PATLAMALARI İLE
11,0
12,6
2011 ŞİNMODAKE -JAPONYA
SICAKLIK AZALMASI
11,6 10,5
12,0
12,2 YILLAR
13,1
LÜLEBURGAZ'DA AYLIK ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
12,4 27
26
12,4 25
12,8 24
23
14,8 22
13,7 21
20
12,1 19
12,4 18
17
15,1 16
16,3 15
14
14,6 13
1929-1970
12,7 12
11
1970-1981
14,3 10
1982-1993
14,9 9
8
1994-2011
15,7 7
FARK 1929-1970/1994-2011
16,2 6
5
14,8 4
1,2 1,3 1,7 1,9 0,8
13,9 3
0,5 0,5 0,3
1,0 0,9 0,8
2
13,7 1 0,7
14,2 0
YANARDAĞI KAMÇATKA
14,4 AYLAR I
II
III
IV
V
VI VII VIII 1975 TOLBACHİK
IX
X
XI XII
1975 PAVLOF YANARDAĞI ALASKA
12,6
1982 EL CHİCON YANARDAĞI (MEKSİKA)
SICAKLIK C⁰

LÜLEBURGAZ
46 m
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1975 TOLBACHİK
1975 PAVLOF

ŞEKİL 5. LÜLEBURGAZ’DA YILLIK VE AYLIK ORTALAMA SICAKLIKLARIN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ VE HAMİTABAT T.S. ETKİSİ

1975 TOLBACHİK YANARDAĞI KAMÇATKA
1975 PAVLOF YANARDAĞI ALASKA
1982 EL CHİCON YANARDAĞI (MEKSİKA)
1982 NEVADO DELRUİZ (KOLOMBİYA)
1986 AUGUSTİN ALASKA
YILLIK 1991 UNZEN YANARDAĞI (GÜNEY JAPONYA)
ÇORLU'DA AYLIK ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
1991 PİNATUBO YANARDAĞI (FİLİPİNLER)
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
ORT.
C⁰
DÖNEMLER
1994 TAVURVUR YANARDĞ.METAPİT ADASI
1929-1970 2,8 3,9 5,8 11,0 16,0 19,9 22,4 22,2 18,4 14,0 10,4 5,7 12,2 1996 PAPUA YENİ GİNE YANARDAĞI
1970-1981 2,7 4,3 6,6 11,3 15,6 20,4 22,3 21,4 18,1 14,0 9,1 5,5 12,6 1997 OLMOK CALDERA YANARDĞ.ALASKA
1982-1993 3,5 3,1 5,9 11,3 15,5 20,1 22,0 21,8 18,7 13,8 8,6 5,1 12,4 2002 PAGO YANARDAĞI
2004 BAGANA YANARDAĞI
1994-2013 3,8 4,5 7,0 11,5 16,9 21,2 23,7 23,2 19,1 14,3 9,7 5,5 13,4 2006 TAVURVUR YANARDĞ.METAPİT ADASI
FARK 1,0 0,6 1,2 0,5 0,9 1,3 1,3 1,0 0,7 0,3 -0,7 -0,2 1,2 2009 TONGA YANARDAĞI
2010 EYJAFJALLAJOKULL -İSLANDA
1929-1970/1994-2013
2011 ŞİNMODAKE -JAPONYA
M. DOĞAN KANTARCI
KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü 1974 ve 2014 verilerinden derlenip, değerlendirilmiştir.

Şekil 2. Lüleburgaz ve Çorlu’da yıllık ve aylık ortalama sıcaklık değerlerinin
dönemsel değişimi ve hamitabat termik santralinin ısınmaya etkisi (Kantarcı, 2017).
Yıllık ortalama sıcaklık değerindeki 1 0C’lık artışın yaz aylarına yansıması 1.3-1.71.9 C arasındadır. Sıcaklık artışına bağlı olarak da açık su yüzeyinden buharlaşan su
miktarı 1929-1970 döneminde 7 ayda (III-IX ay arasında) 1120.3 mm/m² iken, 1970-2006
döneminde 1459.8 mm/m² miktarına yükselmiştir. Artış farkı 339.5 mm/m²’dir.
Buharlaşmadaki artış önemli bir su kaybına yol açmakta ve tarım alanlarında sulama suyu
kullanımı da artmaktadır. Ayrıca havaya salınacak karbondioksitin alçak arazideki
yerleşim ve tarım alanlarında ısınmaya sebep olacağı, suyun buharlaşmasına (evaporasyon)
ve bitkilerin daha çok su kullanmalarına (transpirasyon) sebep olacağı
hesaplanmamaktadır. Sıcaklık ile buharlaşmadaki artış, kuraklık etkisinin artmasına neden
olmakta, bu da kuru tarım alanlarının (buğday, mısır ve ayçiçeği) dahi sulanmasını
gerektirmektedir (Kantarcı, 2011).
0
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TABLO 1. LÜLEBURGAZ’DA AÇIK SU YÜZEYİNDEN BUHARLAŞMANIN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
(İKLİM DEĞİŞİMİNE HAMİTABAT TERMİK SANTRALININ ETKİSİ)
LÜLEBURGAZ'DA
ORT.BUHARLAŞMA mm/m²

1929-1970
1970-2006
FARK

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII 7 AYLIK YILLIK
28,3 32,1 57,7104,8131,6162,6 238,5248,9176,2104,5 55,3 34,0 1120,31374,5
92,5174,5246,2285,4 273,6223,3164,3 61,5
1459,8
34,8 69,7114,6122,8 35,1 -25,6 -11,9
FARK 339,5

KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü verilerinden derlenip, düzenlenmiştir.

M. DOĞAN KANTARCI

ŞEKİL 3. LÜLEBURGAZ’DA AÇIK SU YÜZEYİNDEN BUHARLAŞMANIN
DÖNEMSEL DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LÜLEBURGAZ'DA AÇIK SU YÜZEYİNDEN
AYLIK BUHARLAŞMA MİKTARLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

300

285,4

1929-1970

273,6

1970-2006

AÇIK SU YÜZEYİNDEN BUHARLAŞMA mm / m²

250

246,2

248,9

238,5

223,3

200
162,6

174,5

176,2

164,3
150
131,6
104,8
100

104,5
92,5

61,5

0
AYLAR

55,3

57,7

50
28,3

32,1

I

II

34

III

IV

V

VI

VII

VIII

KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü verilerinden derlenip, düzenlenmiştir.

IX

X

XI

XII

M. DOĞAN KANTARCI

Şekil 3. Lüleburgaz’da açık su yüzeyinden buharlaşmanın dönemsel değişimi
(Kantarcı, 2017).
2.6. Yeraltı Suyu ve Yüzeysel Sular Üzerine Etkiler
Çerkezköy-Vize ve Edirköy açık veya kapalı kömür ocakları, yeraltı suyunu
besleyen çatlak sistemi ve biriktiren kumlu materyallerin içinde veya altında açılacaktır
(Kantarcı, 2016). Bu durumda;
 Yer altı suyunu besleyen çatlak sistemi ve kumlu materyaller kesileceği için açık ocak
çukurlarına veya kapalı ocak galerilerine dolan suyun boşaltılması gerekecektir.
 Akiferlere dolan su kil minerallerini şişirerek çamur patlamalarına ve galeri içine
akmalara neden olacaktır.
 Açık veya kapalı ocak işletmeleri yer altı suyunun azalmasına ve düzeyinin daha da
düşmesine neden olacaktır.
 “Asit Maden Drenajı” olarak tanımlanan drenaj suları yüzeysel su kaynaklarının kalite
olarak bozulmasına neden olacaktır.
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ergene Havzası’nda, plansız ve kontrolsüz bir biçimde gelişen endüstri bölgeleri ve
buna bağlı olarak hızla artan nüfus özellikle bölgedeki su kaynaklarının tüketilmesine
neden olmuş ve su bütçesi fazlasıyla etkilenmiştir. Su kullanımının plansız bir şekilde,
hızla artmasından dolayı yeraltı su seviyelerinde bölgesel olarak 60 m düşümler
gözlenmektedir. Havzadaki toprak yapısı dikkate alındığında I. Sınıf kalitede tarım
arazilerinin endüstriler için kullanılmakta olduğu görülmektedir.
Çerkezköy’de kurulması planlanan termik santralin yaratacağı çevresel etkileri ve
özellikle havzanın su bütçesi ve iklimi üzerine yaratacağı etkileri önlemek için: Yer
seçiminden başlayarak, santralin projelendirilmesi, inşası ve sökümü bir bütün olarak
planlanmalı, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci objektif olarak tamamlandıktan
sonra işletme hayata geçirilmelidir. Su kaynağı olarak kullanılan besleme alanları gibi alıcı
ortamlara deşarj yapılmadan önce atık suların arıtılması gerekliliği ve ortaya çıkacak atık
ısı termik enerji santralleri için yer seçimi sürecinde göz önünde bulundurulması gereken
etkenlerdendir. Ayrıca santrallerin yapılacağı alan, mer’a, orman, nitelikli tarım arazisi,
ören yeri ve SİT alanı olmamalıdır. Civardaki tarım arazilerinin değer kaybı ödenmelidir.
Asit maden drenajı için; doğru bir karakterizasyon çalışması ile “Asit Maden/Kaya Drenajı
Tahmin Programı” oluşturulmalı, yönetmelikler ve uluslararası standartlarla önlemler
alınarak olumsuz çevresel etkiler bertaraf edilmelidir.
Enerji üretimi şarttır, elektrik üretimini arttırmak zorunludur. Türkiye, yerli ve
temiz enerji üretmek, enerjisini ucuza mal etmek ve imalat endüstrisini ucuz enerji ile
beslemek zorundadır. Aynı zamanda topraklarının korunması, ormanlarının
ağaçlandırılması ve otlaklarının islâhı da gereklidir. Kırsal alana yatırım yapılmalıdır
böylece ormanlardan odun üretimini artacak, otlaklardan et ve süt üretimi sağlanacak, su
üretimi düzenlenecek, kırsal alanda kalkınma desteklendiği için şehirlere göç ve
gecekondulaşma ve bundan kaynaklanan pek çok sorun önlenmiş olacaktır.
Bu yatırımlarda kamu yararı gözetilerek, objektif bir bakış açısı ile konu
ayrıntılarıyla bilimsel ortamlarda tartışılmalıdır. Linyite dayalı santral projelerinde toplum
yararının olduğu durum ve koşullarda yatırımların gerçekleşmesi doğrultusunda adımlar
atılmalıdır.
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SU KİRLİLİĞİ VE KALİTESİ
WATER POLLUTION AND QUALITY
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KARASU DERESİNDEN ALINAN SU ÖRNEKLERİNİN
MUTAJENİTESİNİN BELİRLENMESİ
Özgür ATEŞ1
1
2

Hatice Mehtap KUTLU2

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir, Türkiye
Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye
Sorumlu yazar: ozgur.ates@tarim.gov.tr

Özet
Proje Karasu deresinin maruz kaldığı kentsel ve tarımsal kirleticiler nedeniyle oluşabilecek
mutajenik potansiyelini belirlemek amacıyla 2008 yılında yürütülmüştür. Karasu deresinin 6 ayrı
noktasından su örnekleri alınarak laboratuvara getirilmiş ve su örnekleri XAD 4 ve XAD16 reçine
kolonlarından geçirilmiştir. Su örneklerinden kolona tutunan organik maddelerin toplanması için
elüsyon işlemine geçilmiştir. Bu işlem için sırası ile diklormetan (CH2CI2), aseton (CH3COCH3),
dietileter ((C2H5)2O) ve metanol (CH3OH) kullanılmıştır. Her bir çözücüden 100 ml 10ml/dk
hızında kolondan geçirilmiş ve ayrı ayrı beherlerde toplanmıştır. Daha sonra çözücüler içinde
toplanan fraksiyonlar 45 C0 ayarlanmış su banyosu ve evoporatör yardımıyla ayrılmış kalan kuru
kısımlar 3 ml DMSO ile çözünerek deney için hazır hale getirilmiştir. Örneklerin Ames testinde
mutajenitelerinin belirlenmesi için 0.1 ml örnek 0.2 ml histidin-biotin solüsyonu 0.1 ml gecelik
bakteri kültürü 2 ml üst agar içine eklenerek minimal glikoz agar (MGA) plaklarına dökülmüştür.
Daha sonra MGA plakları 48-72 saat inkübe edilerek oluşan koloni sayıları değerlendirilmiştir. Su
örnekleri 5 doz halinde ( 10, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4) ve her doz için 3 tekerrürlü olarak analiz
edilmiştir. XAD 4 ve XAD 16 kolonundan geçirilen su örneklerinin mutajenite deneyi sonuçlarında
TA 98 ve TA 100 suşlarının her ikisinde de Karasu B noktasında revertant koloni sayılarında
kontrole göre artış saptanmıştır ancak bu artış mutajenite sınırının altında kamıştır.Karasu deresinin
diğer noktalarında her iki suş kontrole yakın değerler vermiştir. XAD 4 kolonundan elde edilen
revertant koloni sayısı TA 98 için 21.6 ile 28.5 arasında değişirken değerler TA 100 için 140, 9 ile
177,9 arasında değişmiştir. XAD 16 kolonundan elde edilen revertant koloni sayıları ise TA 98 için
21.6 ile 30.3 ve TA 100 için 140.9 ile 175.7 arasında değişmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre
Karasu deresinde alınan su örneklerinde herhangi bir mutajenite saptanamamıştır. Ancak Karasu B
noktasındaki revertant koloni sayısındaki artış izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ames Testi, Karasu, Mutajenite

MUTAJENICITY ANALYSIS OF WATER SAMPLES FROM
KARASU STREAM
Abstract
The project was carried out in order to determine the mutagenic potential of Karasu which has been
exposed to urban and agricultural pollutants, in 2008. Water samples were taken from 6 different
points of the Karasu stream. After brought to the laboratory, water samples were passed through
XAD 4 and XAD 16 resin columns. The process of collecting the organic substances attached to
the column from the water samples was started. Dichloromethane (CH2CI2), acetone (CH3COCH3),
diethyl ether ((C2H5)2O) and ethanol (CH3OH) were used respectively. 100 ml of each solvent was
passed through the column at a rate of 10 ml / min and collected in separate beakers. The fractions
collected in the solvents were separated by means of 45 oC water bath and an evaporator, and the
remaining dry parts were dissolved in 3 ml of DMSO. To determine the mutagenicity of the
samples in the Ames test 0.1 ml sample, 0.2 ml histidine-biotin solution and 0.1 ml overnight
bacterial strains were added into 2 ml top agar and poured into minimal glucose agar (MGA)
plates. MGA plaques were incubated for 48-72 hours and the number of colonies formed was
assessed. Water samples were analyzed in 5 doses with 3 replicates. According to analysis of
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mutagenicity increased in revertant colony at Karasu B point was found both TA 98 and TA 100
strains compared to the control. However, revertant colony at Karasu B was below of mutagenicity.
The number of revertant colonies obtained from the XAD 4 column changed 21.6 to 28.5 for TA
98 whereas it changed 140.9 to 177.9 for TA 100. According to the analysis mutagenicity was not
detected in the water samples were taken from Karasu stream but increased number of revertant
colonies at Karasu B should be observed for long time.
Key Words: Ames Test, Karasu, Mutagenicity

1. GİRİŞ
Karasu deresi Bilecik’in Bozüyük ilçesi yakınlarındaki Bozalan Köyü’nden kaynak
almakta ve Sakarya Nehrine dökülmektedir. Karasu deresi Bozüyük ilçesinin içme suyu
ihtiyacını ve tarımda sulama suyu ve bölgede bulunan alabalık tesislerinin su ihtiyacını
karşılamaktadır. Karasu deresi tarımsal atıkları Bozüyük kaynaklı evsel ve endüstriyel
atıklarca kirletilmektedir.
Mutajenik ve konserojenik maddelerin en önemli kaynağı endüstriyel ve tarımsal
aktivitelerdir. Bu kaynaklardan köken alan ksenobiyotikler er ya da geç su ekosistemleri ile
temas eder (Boyacıoğlu, 2004)
Oldukça değişik ve birbirinden farklı kimyasal yapılara sahip olan ksenobiyotikler
bütün dünya yüzeyinde yaygın bir şekilde saptanabilmektedir. Örneğin bu tür kimyasal
maddelerin hiç kullanılmadığı Pasifik adalar’ında ve anne sütünde bile PCB’ler elde
edilmiş ayrıca balinaların yağ dokusunda da mutajenik etkili pestisidlerin varlığı tespit
edilmiştir ( Kotelevtsev, 1995).
Vargas ve ark. (2001) kentsel ve endüstriyel kökenli kimyasallar nehirlerde su ve
sedimentleri önemli ölçüde kontamine ederek ekotoksikal risk oluşturduğunu
bildirmişlerdir. Kataoka ve ark. (2000) doğal çevrede mutajenlerin saptanmasının son
derece önemli olduğunu belirtmişlerdir. Araştırıcılar doğada bulunan mutajenlerinin
kansere neden olabileceğini, germ hattına zarar vererek üreme sorunlarına neden olarak
gelecek nesillerde olumsuz genetik değişiklere sebebiyet verebileceklerini ileri
sürmüşlerdir.
Kanserojen ve mutajen maddelerin önemli özelliklerinden biri, çok düşük
konsantrasyonlarda bile etkili olabilmeleridir. Mevcut kimyasal yöntemlerle dokularda
bulunan bu tür maddelerin kimyasal yapılarının analitik şekilde tespiti mümkün değildir.
Kimyasal yöntemlerle bu maddelerin tespiti mümkün olmadığı için, biyolojik yöntem ve
indikatör canlıların dokularında kanserojen ve mutajen madde taraması esasına dayanan
yöntemler önem kazanmıştır (Boyacıoğlu 2004).
Kimyasal maddelerin neden olduğu mutajeniteyi saptamak amacıyla özel olarak
geliştirilen Salmonella mutajenite testi ( Ames test) , hava, nehirler, göller, içme suları gibi
oldukça geniş bir yelpazede kompleks karışımlardaki mutajeniteyi saptamak amacıyla
kullanılnaktadır ( Mamber ve ark. 1993, Park ve ark. 2000). Pek çok çalışmada kullanılan
Salmonella mutajenite testi, nehirlerde su ve sediment örneklerinin mutajenitelerinin
saptanmasında artan biçimde kullanılmaktadır ( Vargas ve ark. 2001, Hollert ve ark. 1999).
Bu çalışmanın amacı; Karasu deresinin maruz kaldığı kentsel ve endüstriyel
kirlenme sonucu taşıdığı potansiyel mutajenik riski saptamaktır. Bu amaçla Karasu
deresinin kaynağından Sakarya nehrine dökülünceye kadar mesafede Eylül 2008 içinde 6
noktadan su örnekleri alınmıştır. Su örnekleri XAD 4 ve XAD 16 kolonlarından
geçirilerek örnekler analize hazır hale getirilmiştir. Örneklere Salmonella typhimurium’un
TA 98 ve TA 100 suşlarının kullanıldığı Ames testi uygulanarak Karasu dersinin
mutajenitesi saptanmaya çalışılmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Karasu deresinin kaynak noktasından Sakarya nehrine dökülünceye kadarki mesafe
içinde 6 ayrı noktadan alınan su örneklerinin analizi Ames testi ile yapılmıştır (Şekil 1 ).
Örnekler Eylül 2008’ toplanmıştır.

Şekil 1. Su örneklerinin alındığı noktalar
2.1. Su Örneklerinden Test Maddesinin Eldesi
Belirlenen noktalardan alınan 2’er lt. su örnekleri laboratuvara getirilmiş su
örneklerindeki yabancı maddeler süzüldükten sonra 1’er lt olacak şekilde 2 ye ayrılmıştır.
Daha sonra XAD 4 ve XAD16 kolonları hazırlanmıştır.
Su örneklerini kolondan geçirmeden önce örneklerinin yarısının pH’sı 10’a
ayarlanmış daha sonra su örneklerinden pH’sı 10’a ayarlananlar XAD 16 pH
değiştirilmeyenler ise XAD 4 kolonlarından geçirilmiştir. Su örneklerinin kolondan geçiş
hızı 10 ml/dk dır. Su örnekleri kolonlardan geçirildikten sonra kolonda kalan suyun kolona
tutunan çözünmüş maddelerin toplama işlemini etkilememesi için kolondaki suyu
uzaklaştırmak amacıyla kolonlara azot gazı verilmiş ve kolonlar kurutulmuştur. Su
örneklerinden kolona tutunan organik maddelerin toplanması elüsyon işlemine geçilmiştir.
Bu işlem için sırası ile diklormetan (CH2CI2), aseton (CH3COCH3), dietileter ((C2H5)2O)
ve metanol (CH3OH) kullanılmıştır. Her bir çözücü 10ml/dk hızında 100ml miktarında
kolondan geçirilmiş ve ayrı ayrı beherlerde toplanmıştır. Daha sonra çözücüler içinde
toplanan fraksiyonlar 45 C0 ayarlanmış su banyosu ve evoporatör yardımıyla ayrılmış
kalan kuru kısımlar 3 ml DMSO ile çözünerek deney için hazır hale getirilmiştir.
2.2. Deneyin Yapılışı
Ames testinde mutajenitenin belirlenmesi için 0.1 ml örnek 0.2 ml histidin-biotin
solüsyonu 0.1 ml gecelik bakteri suşu 2 ml top agar içine eklenerek MGA plaklarına
dökülmüştür. Daha sonra MGA plakları 48-72 saat inkübe edilerek oluşan koloni sayıları
değerlendirilmiştir. Deneyle paralel olarak pozitif, solvent kontrol ve spontan kontroller de
yapılmıştır.
2.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
İstatistiksel analiz aşamasında tek yönlü varyans analizi kullanılarak çoklu
karşılaştırma testlerinden student-t testi ile sonuçlar değerlendirilmiştir. Uygulamalar SPSS
paket programında gerçekleştirilmiştir.
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3. BULGULAR
Bu çalışma Karasu deresinin mutajenik potansiyelini belirlemek amacıyla
yürütülmüştür. Su ve sediment örnekleri 5 doz halinde ( 100, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4) ve her
doz için 3 tekerrürlü olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar ortalama ± standart hata seklinde
verilmiştir.
Çizelge 1. XAD 4 kolonundan elde edilen su örneklerinin mutajenite analiz sonuçları
NC
Karasu A
Karasu B
Karasu C
Karasu D
Karasu E
Karasu F

TA 98
Rev/pl
21.6 ± 1.2
22.8 ± 1.2
28.5 ± 1.1
21.7 ± 1.0
25.4 ± 1.3
22.5 ± 1.2
21.7 ± 1.6

I

M

1.1
1.3
1.0
1.2
1.0
1.0

-

Rev /pl
140.9 ± 3.0
138.2 ± 2.6
177.9 ± 5.6
145.7 ± 2.2
147.3 ± 3.6
154.6 ± 2.0
142.9 ± 2.2

TA 100
I
0.9
1.3
1.0
1.0
1.1
1.0

M
-

NC : Negatif kontrol, I : Mutajenik index: test sonuçlarının negatif kontrole oranı, M:
Mutajenite
Su örneklerinin XAD 4 kolonundan geçirilmesi sonucu elde edilen test
maddelerinin mutajenite deneyi sonuçlarında; tüm noktalardan elde edilen revertant koloni
sayılarının negatif kontrole yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Gerek TA 98 suşu gerekse
de TA 100 suşu ile yapılan deneyler sonucunda XAD 4 kolonundan geçirilen su
örneklerinde herhangi bir mutajenik aktivite saptanmamıştır ( Çizelge 1).
Çizelge 2. XAD 16 kolonundan elde edilen su örneklerinin mutajenite analiz sonuçları
NC
Karasu A
Karasu B
Karasu C
Karasu D
Karasu E
Karasu F

TA 98
Rev/pl
21.6 ± 1.2
22.6 ± 1.2
30.3 ± 2.5
25.6 ± 1.4
22.4 ± 1.4
22.5 ± 1.2
22.1 ± 1.4

I

M

1.0
1.4
1.2
1.0
1.0
1.0

-

TA 100
Rev /pl
I
140.9 ± 3.0
141.4 ± 2.2
1.0
175.7 ± 4.9
1.2
145.5 ± 4.3
1.0
142.8 ± 4.2
1.0
161.7 ± 2.9
1.1
153.5 ± 6.7
1.1

M
-

NC: Negatif kontrol, I : Mutajenik index: test sonuçlarının negatif kontrole oranı, M:
Mutajenite
XAD 16 kolonundan geçirilen su örneklerinin mutajenite deneyi sonuçlarında TA
98 ve TA 100 suşlarının her ikisinde de Karasu B noktasında revertant koloni sayılarında
kontrole göre artış saptanmıştır. Karasu deresinin diğer noktalarında her iki suş kontrole
yakın değerler vermiştir. Karasu B noktasındaki artış mutajenite sınırının altında
kaldığından, XAD 16 kolonundan elde edilen su örneklerinde mutajenite saptanamamıştır
(Çizelge 2).
4. SONUÇ
Bu çalışmadaki amaç Karasu deresinin mutajenik potansiyelini belirlemektir. Elde
edilen veriler incelendiğinde Karasu deresinde herhangi bir mutajenik aktivite
saptanmamıştır.
Su deşarjlarında birikime uğrayan kimyasal maddelerin büyük bir kısmı hidrofobik
özellikte olup bunun sonucu olarak da sedimentlerde birikime uğramaktadır (Boyacıoğlu,
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2004). Bu tür kimyasal maddelerin bir kısmı hidrofobik olmalarının dışında bakteriyel
parçalanmaya karşı da dirençli oldukları için sedimentlerde ve biotalarda yüksek
konsantrasyonlara ulaşabilmektedirler ( Alexander ve ark., 1991 ). Aexander ve ark. (1991)
Detroit nehrinde gerçekleştirdikleri mutajenite çalışmalarında tespit ettikleri mutajen
maddeler arasında organoklorlu pestidler, ağır metaller, poliklorürlü bifeniller, polisiklik
aromatik hidrokarbonlar gibi bakteriyel parçalanmaya dayanıklı kimyasallar bulmuşlardır.
Brezilya’daki Sao Paulo Çevre Kuruluşu CETESB, doğal suların kalitesini tayin
etmek için Ames Mutajenite test sistemini kullanmaktadır. 1998 yılından itibaren Ames
Mutajenite Test sistemi Sao Paulo State Water Quality Monitoring Programımdan resmen
ve sistematik olarak kabul edilmiştir (Umbuzerio, 2001).
Sözü edilen program süresince son 20 yılda 100 örnekten daha fazla örnek
incelenmiş olup 137 pozitif örnekte 30.000 revertant/l (1 petri başına 30.000’in üstünde)
koloni gözlenmiştir. S.typhimurium TA 98 suşu TA100 suşundan daha hassastır ve
mutajenitenin %79’u bu suş tarafından tespit edilmiştir (Umbuzerio, 2001).
Bu çalışmada Karasu deresinin mutajenik potansiyeli su ve sediment örnekleri
incelenerek araştırılmıştır. Araştırma sonucunda karasu deresinin B noktasında kontrole
göre artış saptanmasına karşın bu artışın mutajenite olarak kabul edilemeyeceği
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığından Karasu deresinin
Salmonella typhimurium suşlarının kullanıldığı Ames testi ile saptanabilen herhangi bir
mutajenik kirliliği saptanmamıştır. Kutlu ve ark. (2004) kentsel ve endüstriyel atıklarla
kontamine olan nehirlerde su ve sedimentlerde mutajenite çalışmalarında o alanda yaşayan
canlıların maruz kalabileceği mutajenik etkilerin saptanması açısından önemli olduğunu
bildirmişlerdir. Bu nedenlerle kentsel ve endüstriyel kirleticilere maruz kalan dereler ve
nehirlerde mutajenik kirliliğin oluşup oluşmadığının saptanması amacıyla düzenli
aralıklarla analizler yapılması önem arz etmektedir.
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) KULLANILARAK YERALTI
SUYU KALİTESİ HARİTALAMASI: SİVAS KENTİ ÖRNEĞİ
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Özet
Yeraltı suları, su kaynaklarının planlanmasında ve yönetiminde yaygın olarak kullanılan en
önemli su kaynağıdır. Günümüzdeki en büyük çevre sorunlarından birisi, yeraltı sularının doğal
veya antropojenik etkenler ile kirletilmesidir. Sağlıklı ve kaliteli su açısından en uygun bölgeleri
belirlemenin en etkin yolu, su kalitesi parametrelerinin haritalandırılmasıdır. Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS), su kalitesi haritalamasında ve değerlendirilmesinde günümüzde en fazla tercih edilen ve
yaygın bir şekilde kullanılan bir araçtır. Bu çalışmada; Sivas kentinin yeraltı suyu ihtiyacının
karşılandığı Tavra Havza’sında yer alan yeraltı suyu kuyularına ait su kalite parametrelerinin CBS
ile haritalandırılması ve içme ve kullanma suyu açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmanın amacı doğrultusunda; Tavra Havza’sında yer alan 21 adet içme suyu kuyusundan su
örnekleri alınmış ve bu su örnekleri için 10 adet su kalitesi parametresinin [mangan (Mn), demir
(Fe), toplam alkalinite, klorür (Cl-), nitrat (NO3-), toplam sertlik, elektriksel iletkenlik (EC), toplam
çözünmüş madde (TÇM), pH ve bulanıklık] analizleri yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları,
CBS’nin analiz yöntemlerinden olan Kriging enterpolasyon yöntemi ile değerlendirilmiş ve yeraltı
suyu kalite parametrelerine ait mekânsal dağılım haritaları elde edilmiştir. Çalışma alanının
güneydoğusuna doğru Mn ve Fe değerleri artış göstermiştir. NO3- değerlerinde önemli bir değişim
olmadığı, EC değerlerinin çalışma alanının güneydoğusundan kuzeybatısına doğru artış gösterdiği
belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; içme suyu kuyularına ait su analizi
sonuçlarının ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygun aralıklar arasında yer aldığı ve çalışma
alanında yer alan bütün kuyuların aynı akiferden beslendiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su Kalitesi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Kriging Yöntemi, Yeraltı Suyu

MAPPING OF GROUNDWATER QUALITY USING THE
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS): SİVAS CITY
EXAMPLE
Abstract
Groundwater is the most important water source widely used in the planning and
management of water resources. One of the biggest environmental problems today is the
contamination of groundwaters with natural or anthropogenic agents. The most efficient way to
determine the most suitable zones for healthy and quality water is to map the water quality
parameters. The Geographic Information System (GIS) is the most preferred and widely used tool
in water quality mapping and evaluation today. In this study; It is aimed to map the water quality
parameters of underground water wells in the Tavra region where the city water of Sivas meet the
ground water needs with GIS and to evaluate them from the point of drinking and usage water. In
line with the aim of working; Water samples were taken from the 21 drinking water wells located
in the drowned area and the analysis of 10 water quality parameters (manganese, iron, total
alkalinity, chloride, nitrate, total hardness, electrical conductivity, total dissolved solids, pH and
turbidity) it is made. The obtained analysis results were evaluated by Kriging interpolation method
which is one of the analysis methods of GIS and spatial distribution maps of the groundwater
quality parameters were obtained. Manganese and iron values increased to the south-east of the
study area. It was determined that there was no significant change in nitrate values, and electrical
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conductivity values increased from the south to the northwest of the study area. According to the
results obtained; it has been determined that the results of the water analysis of drinking water
wells are within the appropriate ranges within the scope of the relevant regulations and that all
wells in the study area feed from the same aquifer.
Key Words: Water Quality, Geographical Information System, Kriging Method, Groundwater

1. GİRİŞ
Su, insanın hayatta kalması için en önemli doğal kaynaklardan biridir. Nüfus
artışıyla beraber su talebi de gün geçtikçe artmaktadır. Tarım, sanayi ve artan kentleşmeye
bağlı olarak suya olan talebin artmasıyla birlikte suyun kirlenmesi de çok hızlı bir şekilde
gerçekleşmektedir. Çeşitli nedenlerle yüzey suyu kaynaklarının azalmasıyla birlikte, yeraltı
suyu kaynakları daha da önem kazanmıştır (Sharma ve ark., 2016).
Yeraltı suyu, özellikle kırsal alanlarda dünyada birçok insan için içme suyu
temininde önemli bir kaynaktır. Yeraltı suları, doğal kaynaklar veya çok sayıdaki insan
aktiviteleri sebebiyle kirlenebilmektedir. Yeraltı suyu kirliliği; kötü içme suyu kalitesi, su
kaybı, yüksek temizleme maliyetleri, alternatif su temini için yüksek maliyetler ve/veya
potansiyel sağlık sorunları gibi problemlere sebebiyet verebilmektedir (Nas ve Berktay,
2010). Yeraltı suyu kalitesinin miktarının belirlenmesi ve yönetim faaliyetleri ile ilişki
kurulması, etkin su kaynakları yönetimi hiyerarşisinde öncelikli olması gereken konulardır
(Banerjee ve Srivastava, 2011).
Kentleşme ve endüstriyel büyümenin sonucu olarak su bünyesine katılan organik ve
inorganik kirleticiler yüzey suyu ve yeraltı suyu kalitesini önemli bir şekilde etkilemektedir
(Boaventura ve Freitas, 2006). Artan nüfus ve artan ekonomi nedeniyle tarım, sanayi ve
diğer sektörlerde kaliteli su ihtiyacına olan gereksinim hızlı bir şekilde artış
göstermektedir. Herhangi bir amaç için suyu kullanmadan önce kullanım amacına göre
kalite parametreleri belirlenmelidir (Kavurmacı, 2016).
Su kalitesi; genel su kullanımı, sulama suyu ve endüstriyel su kullanımı gibi
alanlarda suyun uygunluğunun belirlenmesinde suyun fiziksel ve kimyasal bileşenlerinin
önem derecesinin belirlenmesidir (Dwidevi ve Pathak, 2007). Su kalitesi üzerinde
doğrudan etkili olan birkaç faktör vardır. Bu faktörler; çözünmüş mineraller, mikroskobik
alg konsantrasyonu, pestisit miktarı, herbisitler, ağır metaller ve diğer kirletici maddelerdir.
Bu parametreler, suyun damak zevkini, kokusunu veya berraklığını etkileyebilir (Cordy,
2001). İyi su kalitesi; yeraltı suyu değerlendirilmesi ve sağlıklı ekosistemler konularında
önemli olduğu için su kaynakları yönetiminde önemli bir kriterdir (Banerjee ve Srivastava,
2009).
Yeraltı suyu kaynaklarının kullanılması durumunda, akiferdeki yeraltı suyunun
niceliği ve özellikle kalitesi hakkında bilgi edinilmesi oldukça önemlidir. Nüfus artışı ve
tarımsal faaliyetlere olan talebin artması nedeniyle, yer altı suyunun çıkarılması için uygun
yerlerin araştırılması büyük bir önem taşımaktadır (Gorgij ve Vadiati, 2014). CBS, yeraltı
suyunun kalitesini değerlendirmek ve haritalamak, doğal çevreyi anlamak ve gerekli
kaynakları kullanarak su kaynaklarını yönetmek, yeraltı suyunun kirliliğe karşı
savunmasızlığını değerlendirmek için su kaynakları problemlerine çözüm üretmek için
etkili bir araç olarak kullanılmaktadır (Singha ve ark., 2015). CBS, herhangi bir
lokasyondaki su kalite değerinin tahmin edilebilmesi için alternatifler üretmek bakımından
etkili bir uygulamadır (Bolstad, 2005).
Yeraltı suyu kalite analizi ve CBS tabanlı haritalama, yeraltı suyu planlama
stratejisinin önemli bileşenleridir. Hidrokimyasal çalışmalara dayalı analizler, potansiyel
kirlenmiş bölgeleri ve içme, sulama veya diğer amaçlar için suyun uygunluğunu ortaya
332

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

koyabilmektedir. CBS, yeraltı suları kirliliğinden etkilenen alanları tanımlamak ve su
yönetimi programlarının etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için gerekli olabilecek
mevcut yeraltı suyu kalitesi senaryoları hakkında diğer güvenilir bilgileri elde etmek için
kullanılabilir (Adhikary ve ark., 2012). Yeraltı suyu kalitenin değerlendirilmesi konusunda
CBS yaygın olarak kullanılmaktadır (Engel ve Navulur, 1999).
Bu çalışmada; Sivas kentinin yeraltı suyu ihtiyacının karşılandığı Tavra
Bölgesi’nde yer alan yeraltı suyu kuyularına ait su kalite parametrelerinin CBS ile
haritalandırılması ve içme ve kullanma suyu açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma, 1/25.000 ölçekli Sivas i37 ve i38 paftalarını içeren Sivas kent
merkezinin 7 km kuzeybatısında yer alan Tavra Vadisi havzasında yürütülmüştür (Şekil 1).
Çalışma alanı, yaklaşık olarak 85 km2’lik bir beslenme alanına sahip olup Tavra deresi ve
kolları tarafından drene edilmektedir (MTA, 1997).

Şekil 1. Çalışma alanı lokasyon haritası
Sivas kenti, içme ve kullanma suyu ihtiyacı için Tavra Havzası yeraltı su kaynağını
ve 4 Eylül Barajı yüzey su kaynağını kullanabilmektedir. Sivas kentinin içme ve kullanma
suyu ihtiyacının yaklaşık %49’luk kısmı 400-550 lt/sn’lik debiyle yeraltı suyundan,
%51’lik kısmı da yüzeysel su kaynaklarından karşılanmakta olup; günlük ihtiyaç mevsim
şartlarına göre 800–1100 lt/sn arasında değişmektedir. Yeraltı suyu, Tavra Havza’sında
bulunan ve hâlihazırda devamlı çalışma potansiyeli bulunan yer altı su kuyularından
ihtiyaca göre karşılanabilmektedir. Kuyular ihtiyaca göre çalıştırılıp, şehre 24 saat su
verilebilmektedir. Tavra Havza’sında kuyulardan çekilen sular, biriktirme haznesinde
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toplanmakta ve buradan da su depolarına dağıtılmaktadır. Şehrin yüzeysel su kaynağı ise
DSİ tarafından Mısmılırmak üzerinde içme suyu amaçlı inşa edilen 4 Eylül Barajı’dır.
2007 yılında içme suyu arıtma tesisinin tamamlanması ile birlikte ilgili standartlara uygun
olarak şehre içme ve kullanma suyu verilmektedir. Sivas Belediyesi Sibeski Müdürlüğü ve
DSİ 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre terfi merkezinin
tamamlanmasıyla birlikte tüm şehre 4 Eylül Barajı’ndan arıtılmış su verilmeye
başlanmıştır. Sivas kentinin yüzey su kaynağını kullanmaya başlamasıyla birlikte Tavra
Havzası’ndaki içme suyu kuyuları kullanıma kapatılmış olup ihtiyaca göre alternatif su
kaynağı olarak değerlendirilebilmektedir.
Havzada açılan kuyular genellikle 10 m kalınlığındaki bol killi-kumlu alüvyonları
kesmekte, daha sonra rezervuar durumundaki konglomera, kumtaşı ve bol kırıklı
kireçtaşlarından oluşan birimlere geçmektedir (Şekil 2). Alüvyonlardaki killi kesimlerin
yoğunlaştığı düzeyler havzayı kısmen örterken geçirimliliği azaltmaktadır. Killi-kumlu
kesimlerin yoğun olduğu kesimler ise yer altına süzülen suların kısmen temizlenmesine
neden olmaktadır (Yıldız ve Karakuş, 2015). Kumtaşları ve kireçtaşları serbest akifer
özelliğinde olup yeraltı suyu ve depolanması açısından önem taşımaktadır (Kaçaroğlu ve
Şahin, 1994). Travertenler su taşıyacak yapıya sahip olmalarına karşın, yayılımlarının
sınırlı olması nedeniyle su potansiyeli bakımından önemsizdirler. Alüvyonlar ise yeraltı
drenaj sistemini beslemektedir (MTA, 1997).

Şekil 2. Çalışma alanı jeoloji haritası
Çalışmanın ana materyalini, Tavra Havza’sında yer alan yeraltı suyu kuyularına ait
su kalite parametrelerinin analiz sonuçları oluşturmaktadır. Çalışma 3 aşamada
yürütülmüştür. İlk aşamada Tavra Havza’sında yer alan 21 adet içme suyu kuyusundan su
örnekleri alınmıştır. İkinci aşamada bu su örneklerinde 10 adet su kalitesi parametresinin
(Mn, Fe, toplam alkalinite, Cl-, NO3-, toplam sertlik, EC, TÇM, pH ve bulanıklık)
analizleri yapılmıştır. Çoklu ölçüm aparatı kullanılarak, tüm kuyularda yerinde pH ve EC
ölçümleri yapılmıştır. Bu iki parametrenin dışındaki diğer parametrelerin analizleri ise
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laboratuar ortamında yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise, elde edilen analiz sonuçları ilgili
yönetmelikler ve standartlar (SKKY, 2004; İTASHY, 2005; WHO, 2006; EPA, 2009)
kapsamında CBS’nin analiz yöntemlerinden olan Kriging enterpolasyon yöntemi ile
değerlendirilmiş ve yeraltı suyu kalite parametrelerine ait mekânsal dağılım haritaları elde
edilmiştir.
Kriging Enterpolasyon Yöntemi
Kriging, çok güçlü ve hassas olarak interpolasyon sağlayan bir yöntemdir.
Bilinmeyen bir değeri hesaplarken tüm örneklemlerin değerlerini kullanır. Kriging yöntemi
çok aşamalı bir süreçtir, öncelikle örneklem noktalarının keşfi istenir, ardından bu
örneklem noktalarına uygun olarak tahmini bir yüzey modeli belirlenir ve bu yüzeyi
değerlendirmek gerekir (Esri, 2014).
Kriging işlemi iki aşamalı olarak gerçekleşir. İlk aşamada, verilerin mekânsal yapısı
hesaplanır ve ikinci aşamada ise tahmin edilen bir yüzey oluşturulur. Kriging yöntemi;
belli bir konum için bilinmeyen bir değeri tahmin etmek için mekânsal veri ilişkisi ve
tahmin edilen konum etrafındaki bilinen noktaların değerlerini kullanır (Sharma ve ark.,
2015).
Kriging yöntemi, ölçülmemiş bir konum için bir tahmin oluşturmak için
çevresindeki ölçülen değerleri ağırlıklandırdığı için verilerin ağırlıklı bir toplamı olarak
aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir (Esri, 2015).

Burada;
Z(Si) = i lokasyonundaki ölçülen değer, λi = i lokasyonundaki ölçülen bir değer için
bilinmeyen bir ağırlık, S0 = tahmin edilen lokasyon, N = ölçülen değerlerin sayısıdır.
Çalışma kapsamında; elde edilen su kalitesi analiz sonuçlarının CBS ortamında
analiz edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için ArcGIS 10.2 yazılımı kullanılmıştır.
Çalışmanın amacına uygun olarak çalışma kapsamında kullanılan tüm veriler aynı
koordinat sistemine (UTM/ED50) dönüştürülmüştür. Kuyularda yerinde ölçümü yapılan
pH ve EC parametreleri için elektrometrik (potansiyometrik) HACH HQ30 D marka cihaz
kullanılırken, laboratuarda analizi yapılan bulanıklık parametresi için türbidimetrik HACH
2100 Q marka cihaz; TÇM parametresi için elektrometrik (potansiyometrik) HACH HQ30
D marka cihaz; Fe, Mn ve NO3- parametreleri için ise spektrofotometrik HACH DR 5000
marka cihaz kullanılmıştır. Toplam sertlik, Cl- ve toplam alkalinite analizleri ise titrimetrik
yöntem kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçları ve standartlarla
karşılaştırılması Çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. İçme suyu kuyuları su analizi sonuçları

İlgili
Yönetmelik ve
Standartlar

Kuyu
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Son
Toplama
Odası
WHO

EPA
İTASHY

Parametre
Toplam
NO3sertlik
(mg/L)
(Fr)
23.20
0.44
18.40
0.90
15.00
0.60
23.20
0.60
21.80
0.80
27.60
1.40
30.80
0.45
18.60
0.30
26.40
0.80
23.20
0.10
23.00
0.70
27.20
0.20
25.60
0.60
30.00
0.60
36.80
0.40
25.40
0.20
23.80
0.80
23.00
0.20
30.00
0.50
29.20
0.55
26.20
0.40

Bulanıklık
(NTU)

pH

TÇM
(mg/L)

EC
(µS/cm)

Fe
(µg/L)

Mn
(µg/L)

10.70
8.10
7.94
8.18
8.52
9.23
12.73
12.07
12.68
11.36
9.94
9.94
11.36
10.65
12.52
9.94
8.52
12.0
11.36
11.26
11.36

Toplam
alkalinite
(mg/L)
208.63
209.23
210.33
226.56
244.00
257.00
284.12
243.04
224.14
210.35
265.80
268.56
280.77
292.45
294.58
290.00
281.60
266.34
259.90
224.23
233.40

2.40
12.50
1.89
2.98
11.00
1.48
1.86
11.10
5.41
6.03
1.60
0.50
1.77
1.59
1.15
0.78
5.05
18.59
15.40
14.10
6.96

7.65
7.73
7.78
7.58
7.50
7.17
7.18
7.27
7.39
7.51
7.48
7.26
7.27
7.48
7.23
7.80
7.43
7.24
7.28
7.37
7.57

300.23
261.50
272.22
242.16
288.90
388.55
359.80
336.20
296.00
359.60
301.40
389.55
330.25
381.70
394.37
355.16
329.24
392.00
383.66
385.43
335.20

422.00
356.38
289.24
366.10
411.27
583.13
514.56
480.70
571.29
513.40
430.24
556.55
471.00
573.88
577.83
507.69
470.60
560.45
547.90
550.66
521.13

240.00
1383.32
20.65
120.78
1375.10
20.30
120.06
160.13
50.44
40.56
13.90
13.80
20.03
20.56
12.27
35.50
70.45
1280.20
30.60
1415.22
1400.40

210.61
165.05
10.10
34.45
195.20
20.00
40.36
37.03
38.24
27.11
34.24
14.38
20.08
30.35
35.87
30.56
40.40
97.20
37.35
110.60
50.00

0.58

7.25

297.00

513

32.10

1.10

10.55

258.00

30.00

40.00

5

6.5-8.5

500

2500

-

50

250

-

200

400

5

6.5-8.5

500

-

-

44.3

250

-

300

50

-

6.5-9.5

500

2500

-

50

250

-

200

50

Cl(mg/L)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tavra Havzası’nın kuzeybatısında yer alan kuyular genel olarak yüksek kotlardaki
engebeli dağ yamaçlarında yer almaktadır. Tavra Havzası’nda yer alan içme suyu
kuyularına ait analiz sonuçları (Çizelge 1) değerlendirildiğinde; bulanıklık değerleri 1.1518.59 NTU arasında değişmektedir. Kuyuların birçoğundaki bulanıklık değerlerinin, WHO
ve EPA’nın bulanıklık parametresi için önerdiği üst sınır değerini (5 NTU) aştığı
görülmektedir. En düşük bulanıklık değerleri, havzanın kuzeybatısında yer alan kuyularda
görülmektedir (Şekil 3a). Ancak kuyulardan çekilen bu suların bir toplama odasında
toplandığı ve belirli bir süre bekletildiği dikkate alınacak olursa, bu biriktirme
haznesindeki bulanıklık değeri (0.58 NTU) daha da düşük olacaktır. pH değerleri 7.18-7.80
arasında değişmekte olup bu değerler İTASHY, WHO ve EPA’ya göre tavsiye edilen
değerler arasında bulunmaktadır (Şekil 3b). Tüm kuyulardaki TÇM değerlerinin, WHO ve
EPA’nın önerdiği 500 mg/L üst sınır değerinin altında olduğu görülmektedir (Şekil 3c).
Benzer şekilde EC değerleri de İTASHY’nın önerdiği 2500 mg/L üst sınır değerinin
altında bulunmaktadır (Şekil 3d). TÇM ve EC mekânsal dağılım haritaları (Şekil 3c ve
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Şekil 3d) birbirine benzerlik göstermekte olup, havzanın güneydoğusunda en düşük TÇM
ve EC değerleri gözlenmektedir ve bu bölge daha düşük yükseltiye sahiptir.
Toplam sertlik parametresi açısından bir değerlendirme yapıldığında; havza
genelindeki sertlik değerlerinin 15.00-36.80 Fr arasında değiştiği ve kuyuların tamamının
sert su sınıfında (15-30 Fr) yer aldığı görülmektedir. En yüksek sertlik değerleri havzanın
kuzeybatısında görülürken, en düşük sertlik değerleri de havzanın güneydoğusunda
görülmektedir (Şekil 3e). Bölgedeki kuyularda görülen yüksek sertlik değerlerinin,
bölgenin bol kırıklı kireçtaşı yapılarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Havzada yer
alan kuyularda NO3- konsantrasyonları 0.10-1.40 mg/l arasında olup, bu değerler İTASHY,
WHO ve EPA’nın içme suyu standartlarını sağlamaktadır. Topoğrafik olarak daha yüksek
kotlarda yer alan havzanın kuzeybatısındaki kuyular daha düşük NO3- dağılımı göstermiştir
(Şekil 3f). Buna ek olarak, 6 no’lu kuyunun olduğu bölge düzlük bir alan olup bu kuyuda
NO3- konsantrasyonu en yüksek değerde gözlenmiştir. Bunun nedeninin tarımsal amaçlı
faaliyetler olduğu düşünülmektedir. Tüm kuyulardaki Cl- değerleri, İTASHY, WHO ve
EPA’nın önerdiği 250 mg/L üst sınır değerinin altında bulunmaktadır (Şekil 3g). Toplam
alkalinite açısından bir değerlendirme yapıldığında; alkalinite değerlerinin 208.63-294.58
mg/L değerleri arasında bulunduğu görülmektedir (Şekil 3h).
Kuyulardaki Fe konsantrasyonları 12.27-1415.22 µg/L arasında değişmekte olup,
havzada bulunan bazı kuyulardaki (1, 2, 5, 18, 20 ve 21 no’lu kuyular) Fe konsantrasyonu,
İTASHY ve WHO’nun önerdiği 200 µg/L üst sınır değerinin üzerinde bulunmaktadır
(Şekil 3i) ve içme suyu açısından kullanımı uygun değildir. Benzer şekilde Mn
konsantrasyonları 14.38-210.61 µg/L arasında değişmekte olup bazı kuyulardaki (1, 2, 5,
18, 20 no’lu kuyular) Mn konsantrasyonu, İTASHY ve EPA’nın önerdiği 50 µg/L üst sınır
değerinin üzerinde bulunmaktadır (Şekil 3j) ve içme suyu açısından kullanımı uygun
değildir. Fe ve Mn mekânsal dağılım haritaları (Şekil 3i ve Şekil 3j) birbirine benzerlik
göstermekte olup, havzanın güneydoğusunda yer alan kuyularda en yüksek Fe ve Mn
değerleri gözlenmektedir.
(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 3. Tavra Havzası yeraltı suyu kuyuları içme suyu parametreleri mekânsal
dağılımı
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(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

Şekil 3. Tavra Havzası yeraltı suyu kuyuları içme suyu parametreleri mekânsal
dağılımı (Devamı)
SKKY “Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri”ne göre
havzadaki yeraltı suyunun pH, toplam çözünmüş madde, nitrat ve klorür parametreleri
açısından SKKY’ye göre 1. sınıf su; havzada yer alan tüm kuyulardaki demir
konsantrasyonlarının ortalamasına (440.18 µg/L) göre demir parametresi açısından
SKKY’ye göre 2. sınıf su, tüm kuyulardaki mangan konsantrasyonlarının ortalamasına
(59.81 µg/L) göre mangan parametresi açısından SKKY’ye göre 1. sınıf su olarak
sınıflandırılması gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca içme suyu kuyularından çekilen suların
toplandığı “Son Toplama Odası”ndan alınan su numunesi analiz sonuçlarının İTASHY,
EPA ve WHO’ye göre içme suyu kalitesini sağladığı ve SKKY’ye göre 1. sınıf su
kategorisinde yer aldığı görülmektedir (Çizelge 1).
4. SONUÇ

Tavra havzası içme suyu kuyuları, Sivas kentinin içme ve kullanma suyu
ihtiyacının %49’luk kısmını karşılayan en önemli yeraltı su kaynaklarıdır. Havza genelinde
su kalitesini olumsuz etkileyebilecek her türlü faaliyet, ilgili yönetmelikler çerçevesinde
kontrol altına alınmaktadır. Bu çalışmada, havzadaki yeraltı suyu kuyularına ait su kalite
parametreleri CBS ile haritalandırılmış ve içme-kullanma suyu açısından
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değerlendirilmiştir. Çalışma alanının güneydoğusuna doğru Fe ve Mn değerleri doğal
kaynaklı bir kirlilik olarak artış göstermiştir. Tarımsal kaynaklı kirlilik göstergesi olan
NO3- değerlerinde önemli bir değişim olmadığı, EC değerlerinin çalışma alanının
güneydoğusundan kuzeybatısına doğru artış gösterdiği belirlenmiştir. Bazı kuyularda Fe ve
Mn konsantrasyonlarının ilgili yönetmelik/standart üst sınır değerlerini aştığı, kuyuların
tamamında Fe ve Mn parametreleri dışındaki tüm parametrelerin içme suyu kalitesini
sağladığı ve havzadaki yeraltı sularının genel olarak 1. sınıf su kategorisinde yer aldığı
belirlenmiştir. Havzadaki yeraltı suyu kuyularına ait genel bir değerlendirme yapıldığında;
havzada yer alan bütün kuyuların aynı akiferden beslendiği sonucuna varılabilmektedir.
Havzada alınan önlemler sonucunda; bazı kuyulardaki Fe ve Mn parametrelerinin doğal
kaynaklı kirliliğinin dışında havzadaki su kalitesini olumsuz etkileyebilecek bir
parametreye rastlanılmamıştır.
Çalışma sonucunda elde edilen içme suyu parametrelerine ait mekânsal dağılım
haritaları, havza koruma ve yönetim planlarının hazırlanmasında ve güncellenmesinde
referans bir veri kaynağı olarak kullanılabilecektir. Sonuç olarak; Tavra Havzası’ndaki
içme suyu kuyularının kullanılması durumunda, su temini ve dağıtımından sorumlu
kuruluş olan Sivas Belediyesi’nin özellikle Fe ve Mn parametreleri açısından sorun teşkil
edebilecek kuyuları işletmemeye almaması, su kalitesi değişimlerini periyodik olarak takip
etmesi ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli koruma önlemlerini alması
gerekmektedir.
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Özet
Yıkama, profilde biriken tuzların buradan uzaklaştırılmasında uygulayabileceğimiz en önemli
argümandır. Aynı zamanda yıkama suyu, drenaj hacmi olarak alandan uzaklaştırılması gereken ve
yeniden su kaynaklarına aktarılan daha tuzlu su hacmidir. Bu nedenle sulanan alanlarda tuzluluk
yönetimi konusunun başarılabilmesi için yıkama koşullarının iyi bilinmesi ve analiz edilmesi
gerekmektedir. Çalışma 5 sulama suyu tuzluluğu ve 3 su miktarı konuları ile tesadüf parsellerinde
faktöriyel deneme şeklinde ve 45 adet toprak kolonda yürütülmüştür. Toprak kolonlar 40 cm
çapında ve 115 cm derinliğinde koruge borulardan oluşturulmuş, drenaj sularının toplanabilmesi
için kolonların altlarına plastik kaplar yerleştirilmiştir. Sulama sularının hazırlanmasında erirlikleri
yüksek NaCl+CaCl2 ile erirlikleri düşük NaCl+CaSO4 tuz kompozisyonları kullanılmıştır. Tuzluluk
düzeyleri ise 0.25 (kontrol), 1.5 ve 3 dS m-1 olarak ele alınmıştır. Sulama suyu miktarları ise,
gereksinilen suyun L1=%75, L15=%115 ve L35=%135’inin uygulanması şeklinde ele alınmıştır.
Burada drenaj suyu elde edilen L15 ve L35 konularına ilişkin sonuçlar verilmiştir. Bu çalışmada
uygulanan yıkama hacimleri etkisinde elde edilen drenaj suyu kalite değerleri incelenmiş ve
yıkanan toplam tuz (EC) değerleri incelenmiştir. Drenaj suyu tuzlulukları düşük yıkama hacmi
etkisinde daha yüksek olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tuzluluk, Yıkama Hacmi, Kolon Denemeleri, Drenaj Suyu Tuzluluğu

EFFECT OF LEACHING VOLUME TO LEACH THE SALTS OFF
FROM SOIL PROFILE
Abstract
Leaching is the most effective and only argument to leach salts from soil profile. Leaching water at
the same time, is the salty drainage water that we must get rid off the agricultural lands and
decharging it to the water resources. So, to able to succeed the salinity management of the irrigated
lands, we must know well the leaching conditions and to evaluate it.This study was conducted with
5 irrigation water salinities and 3 water amounts applied, with 45 soil columns as a fully
randomized factorial experiment. Soil column were set as 40 cm diameter and 115 cm depth with
using corrugated pipes. Plastic cups were located under each soil column to obtain leached volume
as drainage water. Irrigation water salinities were prepared with using high soluble salts as
NaCl+CaCl2, and with low soluble sulphate salt as NaCl+CaSO4. Water salinity levels were 0.25
(as a control), 1.5 and 3 dS m-1, and applied water amounts were L1=75%, L15=115%, and
L35=135% as required water. The results have evaluated for the L2 and L3 treatments which were
the treatments that drainage waters obtained. In this study, drainage water salinities were analyzed
and evaluated as the measured drainage water EC values. It is found that drainage water salinities
were higher at the low leaching volumes.
Key Words: Salinity, Leaching volume, Column Experiments, Drainage Water Salinity
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1. GİRİŞ
Su kaynaklarımızın küresel boyutta büyük kısmını tarım alanlarının sulanması için
kullanmaktayız. Bu oran küresel ortalama olarak %75 ler boyutundadır. Gelişmiş ülkelerde
%60’lar düzeyine kadar azalabilen bu oran Ülkemizde de pek çok gelişmekte olan ülke
gibi, bu oran yüksek olup %74 boyutundadır. Bu nedenle su kaynaklarımız üzerinde
yapılacak olan tasarrufta ilk göz önüne alınması gereken tarımsal sulamada
gerçekleştirilecek olan su tasarrufu konusu olmaktadır. Sulamada su tasarrufunda sulama
verimliliğinin yükseltilmesi yani kök bölgesinde olabildiğince fazla suyun depolanması ya
da su kayıplarının azaltılması çok önemlidir. Bu aşamada, sulamadan dönen drenaj
sularının yeniden sulamada kullanılmaları su kaynaklarının sulamada kullanılmasındaki
genel verimlilik üzerine etkili bir parametredir.
Sulamada kullanılacak olan suların kaliteleri toprağa ve yetiştirilen bitkiye etki
eder. Suların içerisindeki çözünmüş katılar yani tuzların cinsi ve miktarı bu etkinin
düzeyini belirler. Tuzların toplamı bitki su kullanımını etkileyen ozmotik etkiler
yaratırken, bireysel bazı iyonların aşırı düzeyleri toprak fiziksel özellikleri üzerine ya da
verim ve kalite üzerine olumsuz etkiler yapar.
Drenaj suları gerek tuz içeriği açısından gerekse de bazı toksik iyonların ve ağır
metallerin miktarı açısından tarımsal sulamada kullanımları sırasında özen gösterilmesi
gereken sulama suları özelliğindedir. Sulanan alanlarda drenaj sularının kalitelerinin
incelenmesi hem deşarj edildikleri su kaynaklarının kalitelerine yaptıkları etki bakımından
hem de taban suyu tuzluluğuna ve seviyesine olan etkileri açısından önemlidir. Dünyada da
bu konu yani drenaj suların kalite yönetimi olgusu, son 20-25 yıldır ele alınmaktadır.
Önceleri drenaj sularının yeniden kullanımı konusunda çalışmalar yapıldığı
görülmekteyken, son yıllarda sadece yeniden kullanım açısından değil, genel anlamda
drenaj sularının kalite yönetimi kavramının geliştirildiği görülmektedir (Banuelos, 1996;
Letey et al. 2002; Goldberg et al.2003; Tanji ve Kielen, 2002; Skaggs et al. 2006).
Yıkama, kök bölgesinde biriken tuzların buradan uzaklaştırılmasında en önemli
uygulamadır. Bir başka ifade ile sulanan alanlarda kök bölgesinde biriken tuzların buradan
uzaklaştırılması yıkama uygulamaları ile mümkün olmaktadır (Anonymous, 1954; Van
Hoorn and Van Alpen, 1990). Farklı yıkama uygulamaları altında toprak profil tuzlulukları
da değişmektedir (Ayers and Westcot, 1989). Aynı zamanda yıkanma etkisinde kök
bölgesi altına sızan suyun kalitesi de farklılık gösterecektir ve bu suyun kalitesi ve hacmi,
temelde hem drenaj sularının kalitesine ve hem de yer altı sularının kalitesine etki
edecektir (Jones et al. 1999; Kukul ve Anaç, 2002; Dudley et al. 2008; Yurtseven et al.
2014; Yurtseven at al. 2015).
Bu çalışmada farklı erirlik özelliğine sahip tuzları içeren sulama suları ile farklı
yıkama oranları etkisinde drenaj suyu tuzluluğunun değişimi incelenmiştir. Bu şekilde
drenaj suyu kalite yönetimi kavramı altında yer alan bazı ayrıntıların belirlenmesine
çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma Ankara’da Dışkapı yerleşkesi içerisinde ve açıkta yetiştiricilik şeklinde, 40
cm çapında ve 115 cm yüksekliğinde PVC toprak kolonlarda yürütülmüştür. Deneme
toprağının bünyesi kumlu-tın olup tarla kapasitesi %25.11, solma noktası %15.22, hacim
ağırlığı 1.35 g cm-3, saturasyon çamurunda pH=8.3, EC1:2=1.92 dS m-1 dir.
Çalışma “Meriç” çeşidi ayçiçeği bitkisi ile ve 5 sulama suyu kalitesi (S) ile 3 su
miktarı (L) konuları ile, tesadüf parsellerinde faktöriyel düzende, 3 tekrarlamalı olarak
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toplam 45 adet lizimetrede ele alınmıştır. Sulama sularının hazırlanmasında NaCl, CaCl 2
ve CaSO4 tuzları kullanılmıştır. Tuzluluk düzeyleri ise S1= 0.25 dS m-1, S2=1.5 dS m-1
NaCl+CaCl2, S3=3.0 dS m-1 NaCl+CaCl2, S4=1.5 dS m-1 NaCl+CaSO4 ve S5=3.0 dS m-1
NaCl+CaSO4 şeklindedir. Sulama suyu miktarları da, gereksinilen suyun %75’ini, %115
(L15) ve %135’ini (L35) içeren yıkama hacmi uygulamaları şeklindedir. Sulama zamanları
toprak neminin izlenmesi şeklinde ve kullanılabilir su miktarının yaklaşık %40 ının
kullanılmasına bağlı olarak toplamda 7 sulama şeklinde yürütülmüştür.
Nisan 2016 ayı ortalarında viyollere ekilerek fide şekline gelmeleri sağlanmış, 8-10
cm ve 3-4 yapraklı hale gelen ayçiçeği fideleri 1 Mayıs 2016 tarihinde deneme kolonlarına
aktarılmışlardır. Bitkiler fizyolojik olgunluğa ulaştıkları Eylül ortasında hasat edilmişlerdir.
Kolonlara gübreleme amacıyla fosforlu ve azotlu gübrelemeler yapılmış,
yetiştiricilik sırasında değişik zamanlarda görülen yaprak biti zararlısı nedeniyle PETRA 5
EC ile ilaçlama yapılmıştır.
Drenaj suyu tuzluluklarının ölçümü YSI3200 EC metre ile yapılmıştır (USSL,
1954).
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, drenaj suyu tuzluluklarının deneme konularına göre değişimi
sonuçları 2016 yılı denemeleri için verilmiştir. Denemelerin 2015 yılına ait sonuçlar
Yurtseven et al (2015), Yurtseven ve ark (2016a) ve Yurtseven ve ark (2016b) ‘de
verilmiştir.
Sulama suyu tuzlulukları, tüm sulamaların ortalaması olarak, S1, S2, S3, S4 ve S5
konuları için sırasıyla 0.26, 1.54, 3.15, 1.58 ve 3.18 dS m-1 olmuştur (Çizelge 1).
Gerçekleşen yıkama hacimleri toplam drenaj suyu hacminin verilen sulama suyu hacmine
oranı olarak hesaplanmış ve Çizelge 2’de verilmiştir. L15 ve L35 konuları için, ortalama
olarak gerçekleşen yıkama hacimleri sırasıyla %18 ve %29 olmuştur.
Çizelge 1. Denemede kullanılan sulama sularının mevsimlik ortalama kalite analiz
sonuçları
Katyonlar, meq L-1

Anyonlar, meq L-1

Ko
EC
pH
nu
dS m-1

Na+

K+

Ca+2

Mg+2

Top

S1
S2
S3
S4
S5

0.40
3.01
2.87
3.21
11.7

0.08
0.22
0.36
0.09
0.10

1.33
11.70
27.84
16.37
28.52

0.60
0.52
0.47
0.47
0.48

2.40
15.45
31.54
20.15
40.87

7.8
7.4
7.5
7.5
7.4

0.26
1.54
3.15
1.58
3.18
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CO3+HCO32.51
2.52
2.34
2.31
2.32

2

Cl-

SO4-2

Top

0.29 0.67 3.48
15.4 0.70 18.68
37.1 0.76 40.23
2.93 18.04 23.28
12.8 33.42 48.59

SAR
0.74
0.76
0.48
0.67
0.97
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Çizelge 2. Konulara ve sulamalara göre gerçekleşen yıkama hacmi oranları
Sulamalar
Konu
1
2
3
4
5
6
7
S1
L15
0.18
0.15
0.21
0.29
0.30
0.18
0.18
L35
0.11
0.09
0.21
0.23
0.33
0.41
0.39
S2
L15
0.19
0.12
0.21
0.30
0.32
0.17
0.16
L35
0.20
0.10
0.25
0.21
0.28
0.43
0.32
S3
L15
0.04
0.02
0.17
0.16
0.17
0.36
0.24
L35
0.14
0.19
0.39
0.31
0.34
0.56
0.44
S4
L15
0.08
0.05
0.09
0.20
0.22
0.34
0.26
L35
0.19
0.11
0.28
0.27
0.33
0.43
0.41
S5
L15
0.03
0.02
0.08
0.11
0.18
0.24
0.26
L35
0.23
0.18
0.25
0.25
0.37
0.38
0.44

ort
0.21
0.25
0.21
0.26
0.17
0.34
0.18
0.29
0.13
0.30

Drenaj suyu tuzluluklarının deneme konuları olan sulama suyu tuzluluğu ve yıkama
hacmi oranlarına göre değişimleri sulamalar itibariyle Şekil 1’ de gösterilmiştir.
Drenaj suyu tuzlulukları incelendiğinde, sulama suyu tuzluluğu ve yıkama
oranlarının drenaj suyu tuzlulukları üzerine her sulamada etkili olduğu görülmüştür. Bu
etkiler 1., 3., 4., 5. ve 7. sulamalarda interaksiyon etkisi şeklinde görülmüştür. 2. sulamada
drenaj suyu tuzlulukları üzerine yalnızca sulama suyu tuzlulukları önemli etki yaparken, 6.
sulamada hem sulama suyu tuzluluğunun hem de yıkama oranlarının bireysel etkileri söz
konusudur.
Denemede drenaj suyu tuzluluklarının genel ortalamalarına baktığımızda ise (Şekil
2), drenaj suyu tuzlulukları üzerine interaksiyon etkisi söz konusudur. En yüksek ortalama
drenaj suyu EC değeri 20.38 dS m-1 ile S3L2 konusundan, ikinci en yüksek değer 18.67 dS
m-1 ile S5L2 konusundan elde edilirken, en düşük tuzluluk değerleri 3.87 dS m-1 ile S1L3 ve
8.25 ile S1L2 konularından elde edilmiştir. Bir başka ifade ile yüksek sulama suyu
tuzluluğu konularında drenaj suyu tuzlulukları da yüksek olmuştur. Sulamalara tek tek
baktığımızda ise düşük yıkama hacimlerindeki yüksek drenaj suyu tuzluluklarına ilk
sulamadan daha sonraki sulamalarda rastlıyoruz. Toprak tuzluluğunun yüksek olması ilk
sulamada daha fazla tuz yıkanmasını yüksek yıkama hacminde mümkün kılarken, sonraki
sulamalarda, düşük yıkama hacmi oranlarında daha yüksek drenaj suyu tuzlulukları
oluşmuştur.
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Şekil 1. Drenaj suyu tuzluluklarının sulamalara göre değişimleri
Kontrol konusu drenaj suyu tuzlulukları da en düşük değerlerde olmuştur. Sulama
suyu tuzluluk konuları olan S1, S2, S3, S4 ve S5 için ortalama drenaj suyu tuzlulukları 6.06,
11.05, 16.96, 11.06 ve 16.32 dS m-1 olmuştur. Kontrol konusu (S1) drenaj suyu ortalama
tuzluluk değeri ile S2 arasındaki artma oranı %82, S3 arasındaki artma ise %179 olmuştur.
S2 ile S3 arasındaki artış %53 kadardır. Aynı ortalama artış oranları S1 ile S4 arasında %82
iken S1 ile S5 arasında %169 olmuştur. Yıkama oranlarını göz önüne aldığımızda ise
ortalama drenaj suyu tuzlulukları L15 için 14.24, L35 için 10.34 dS m-1 olmuştur. Aradaki
fark %38 kadardır ve düşük yıkama oranı etkisinde daha yüksektir. Ağır olmayan toprak
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bünyesi etkisinde profildeki tuzluluk %15 yıkama hacmi altında yüksek oranda yıkanarak
drenaj suyu ile kök bölgesi altına iletilebilmiştir. Ayers and Westcot (1989) da önerilen
minimum %15 düzeyindeki yıkama hacmi önerisi bu denemede de bir anlamda denenerek
doğrulanmıştır. Bu düzeydeki yıkama hacmi tuzlulukla mücadelede bu koşulda da etkili
görünmüştür. Sonuçlar Yurtseven at al (2014) ile de uyumlu olmuştur.

Şekil 2. Drenaj suyu kalitesine sulama suyu kalitesi (S) ve yıkama hacmi (L)
konularının interaksiyon ve bireysel etkileri
4. SONUÇ
Hem sulama suyu kalitesi hem de uygulanan yıkama hacmi oranları drenaj suyu
tuzluluğu üzerine etkilidir. Sulama suyu tuzluluğunun fazla olması drenaj suyu tuzluluğunu
da artırmıştır. Bunun yanında ise yıkama hacmi oranının küçük olması daha yüksek drenaj
suyu tuzluluğuna neden olmuştur. Aslında bu durum ilk sulamalarda değil daha sonraki
sulamalarda ortaya çıkmıştır. Düşük yıkama oranlarında dahi profilden yeterli tuz
yıkanması oluşmuştur.
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Özet
Bu çalışma, farklı tuz (NaCl) konsantrasyonlarının (0, 50, 100, 150 ve 200 mM), Baron,
Challenger, Khan ve Vega tatlı mısır çeşitlerinde, çimlenme oranı, çimlenme enerjisi, çimlenme
indeksi, çimlenme oranındaki azalma, çimlenme zamanı ve plumula ile radikula uzunlukları
üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, farklı tuz
konsantrasyonları, söz konusu çimlenme özellikleri üzerinde istatistiksel olarak önemli ölçüde
etkiye sahip olmuştur. Elde edilen sonuçlar, incelenen tüm parametrelerde 50 mM NaCl üzerindeki
dozlarda olumsuz etkilerin ortaya çıktığını ve en düşük değerlerin 200 mM’da olduğunu
göstermektedir. Çeşitler arasında ve çeşit x tuz interaksiyonunda incelenen tüm özellikler açısından
önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ele alınan özellikler açısından genel olarak
değerlendirildiğinde Vega çeşidi, farklı tuzluluk düzeylerinde ölçülen parametrelerin çoğunda diğer
çeşitlere göre daha iyi performans göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Çimlenme Enerjisi, Çimlenme İndeksi, Çimlenme Yüzdesi, Tatlı Mısır,
Tuzluluk

EFFECTS OF DIFFERENT SALT CONCENTRATIONS (NaCl) ON
GERMINATION OF SOME SWEET CORN CULTIVARS
Abstract
Seeds of four sweet corn cultivars including Baron, Challenger, Khan and Vega were used to
investigate the effects of different NaCl concentrations (0, 50, 100, 150 and 200 mM) on their
germination percentage, germination energy, germination index, relative germination rate,
germination time and, plumule and radicle length. The results showed that different treatments of
salinity had statistically considerable effects on the germination parameters. Results indicated that
the salt concentrations above 50 mM had negative effects on all parameters and the lowest values
obtained at 200 mM. The endurances of varieties to salt stress indicated differences in respect of all
components examined. In addition, the effects of variety x salt interactions were significant for
these parameters. As a brief, the Vega cultivar demonstrated better performance than the other
cultivars for most of measured parameters under different salinity levels.
Key Words: Germination Energy, Germination Index, Germination Percentage, Sweet Corn,
Salinity
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1. GİRİŞ
Bitkilerin büyüme ve gelişmelerini olumsuz etkileyen biyotik veya abiyotik ajanlar
stres faktörü olarak değerlendirilir (Özen ve Onay, 2007). Stres önce metabolik ve
fizyolojik mekanizmalarda bozulmalarla başlar. Daha sonra bitki organlarında hasara, ürün
kalitesinde düşmeye ve hatta ölüme neden olabilmektedir (Kocaçalışkan, 2008). Abiyotik
stres faktörlerinin başında gelen tuzluluk, bütün ekim alanlarını etkilemekle birlikte, kurak
ve yarı kurak alanlarda en ciddi problemler arasında gösterilmektedir (Nawaz, 2010).
Tohum çimlenmesi, bitkinin yaşam periyodundaki en önemli evreyi oluşturur (Khan ve
ark., 2000). Farklı çevresel koşullarda tohumun çimlenme yeteneği, hızlı ve üniform
çimlenme durumu diğer bir çok kültür bitkileri gibi mısır bitkisi için de önemli özellikler
arasında yer almaktadır (Foolad ve ark., 2007). Bitkilerin çoğu, çimlenme ve fide oluşum
aşamalarında tuz stresine çok duyarlıdır (Turhan ve ark., 2011).
Toprakta tuz birikimi farklı bitki büyüme dönemlerinde bitki gelişimini farklı
düzeylerde etkilemekte ayrıca farklı bitki çeşitlerinin tuz stresine tepkileri de farklılık
gösterebilmektedir (Doğan ve Çarpıcı, 2016). Bitkilerin çimlenme ve erken fide gelişme
dönemleri tuz stresine diğer gelişme dönemlerine kıyasla daha duyarlıdır. Bu nedenle, daha
önce yapılan çalışmaların çoğu bu dönemler üzerinde gerçekleştirilmiştir (Taiz ve Zeiger,
2002). Bitkilerin bu gelişme dönemlerinde tuzdan olumsuz etkilenmesinin ana nedeni,
suyun absorbsiyonu üzerine tuzun sınırlayıcı etkisinden kaynaklanmaktadır (Kara ve ark.,
2011). Tuzlu topraklarda yetiştirilen bitkilerde, üründeki azalışa neden olarak topraktaki
artan ozmotik potansiyelden dolayı bitkinin suyu yeterince kullanamaması veya tuzlu
topraklarda aşırı miktarda bulunan sodyum (Na) ve klor (Cl) gibi iyonların neden olduğu
toksik etki ve iyon dengesindeki bozulmalar gösterilmektedir (Taban ve ark., 1999).
Tohumların çimlenmesinde tuz stresinin olumsuz etkileri bitki çeşitlerine bağlı olarak
değişimler göstermektedir (Turhan ve ark., 2011). Mısır bitkisi de tuzluluğa duyarlı bir
bitki olup, yetiştirme ortamının elektriksel iletkenlik (EC -topraktaki çözünebilir tuzların
toplam konsantrasyonu) değeri 5.9 dS/m değerinin üzerine çıktığında üründeki azalma
yaklaşık olarak %50’ye ulaşabilmektedir (Orcutt ve Nilsen, 2000; Yakıt ve Tuna, 2006).
Çiçek ve Çakırlar (2002) çalışmalarında tuz stresine maruz bırakılan mısır bitkisinde, bitki
boyu, nispi su içeriği ile toplam yaş ve kuru ağırlıklarda azalma saptarken, prolin, Na ve
Na/K oranlarında artma rapor etmişlerdir. Yine Azevedo Neto ve ark. (2004) tarafından
mısır bitkisi kullanılarak yapılan bir çalışmada, tuz stresi ile ilişkili olarak yaprak ve
köklerin Na içeriği arttıkça potasyum (K) içeriğinin düştüğü, yaprak su potansiyeli ve
transpirasyon yeteneğinin özellikle tuza hassas çeşitte bozulduğu bildirilmiştir.
Kültür bitkilerinin çimlenme evresinde tuza tolerans seviyelerinin belirlenmesi
tuzlu veya tuzlanma potansiyeli olan topraklarda tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği
açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmada, ülkemizde yetiştiriciliği yapılan
bazı şeker mısırı çeşitlerinde farklı tuz konsantrasyonlarının çimlenme özellikleri üzerine
etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma, 2017 yılında, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem
Mühendisliği Bölümü, Sulama ve Drenaj Laboratuvarında, dört farklı tatlı mısır çeşidinin
(Zea mays saccharata Sturt.) farklı tuz konsantrasyonları altında çimlenme
karakteristiklerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.
Araştırmada, tohum materyali olarak Baron-F1, Khan-F1, Vega-F1 ve ChallengerF1 olmak üzere toplam 4 adet şeker mısır çeşidi kullanılmıştır. Denemede, kontrol grubu
349

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

dâhil 5 farklı tuz konsantrasyonu (0, 50, 100, 150 ve 200 mM NaCl) kullanılmıştır. Her
genotipten 1000 tohum (her uygulama için 4 tekerrür x 5 farklı tuz konsantrasyonu x 50
tohum = 1000 tohum) alınmış ve içerisinde Whatman No.1 filtre kâğıdı bulunan her bir
petri kabına (11 cm çapında) 50 tohum birbirlerine temas etmeyecek biçimde konulmuştur
(Atak ve ark., 2006).
Denemede 80 petri kabı kullanılmıştır (4 genotip x 5 uygulama x 4 tekerrür). Petri
kapları, içerisine farklı tuz içeren çözelti konulmuş ve evaporasyonu önlemek için parafilm
ile kaplanmıştır. Tohumların çimlenme deneyleri, 20/25oC (gece/gündüz) sıcaklıkta
(Khodarahmpour ve ark., 2012) 12 gün süreyle gerçekleştirilmiştir.
Tohumların çimlenme oranı günlük olarak belirlenmiş ve radikulanın 1 mm
uzunluğa ulaşması çimlenme kriteri olarak kullanılmıştır (Deme ve ark., 2007; Abro ve
ark., 2009; Datta ve ark., 2009). Çimlenme oranlarının karşılaştırılmasında, 12. gün elde
edilen çimlenme oranı değerleri kullanılmıştır. Çimlenmenin 7. günü, çimlenen tohumların
plumula ve radikula uzunlukları da belirlenmiştir (Sekmen ve ark., 2005; Bahrani ve Joo.,
2012).
Çimlenme oranı aşağıda verilen formüle göre belirlenmiştir (Geçer, 2003; Mencik,
2006; Ologundudu ve ark., 2014).
ÇO = (G/T)*100
G: Çimlenen tohum sayısını, T: Kullanılan toplam tohum sayısı
Çimlenme indeksi (hızı) (Çİ) aşağıdaki formüle uygun olarak hesaplanmıştır
(Abazarian ve ark., 2011).
Çİ = N1/T1+N2/T2+……….+Nn/Tn
N: Çimlenen tohum sayısı, T: Çimlenmenin gerçekleştiği gün sayısını ifade eder.
Çimlenme oranındaki % azalma (ÇOA) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır
(Madidi ve ark., 2004).
ÇOA = (1- Nx / Nc) x 100
Nx: farklı tuz uygulamalarındaki çimlenen % tohum oranı.
Nc: Kontrol uygulamasındaki çimlenen % tohum oranı.
Çimlenme enerjisi (ÇE) = 7. günde çimlenen tohum sayısı / toplam tohum sayısı.
Çimlenme süresi (ÇS) (gün): [(1.günde G x 1.gün) + (2. günde G x 2. gün) + …+
(n. günde G x n. gün)] / Toplam G.
Dört tekrarlı olarak yürütülen deneylerden elde edilen verilerin varyans analizleri
yapıldıktan sonra, ortalamalar arasındaki farklılıkların istatistik önemleri Duncan’ın
(P<0.05) Çoklu Karşılaştırma Testi ile IBM SPSS istatistik programı kullanılarak
belirlenmiştir (Efe ve ark., 2000).
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Denemede, tuz konsantrasyonların farklı tatlı mısır çeşitlerinde çimlenme oranı,
çimlenme enerjisi, çimlenme indeksi, çimlenme oranındaki azalma, çimlenme süresi,
plumula ve radikula uzunlukları için varyans analizi sonuçları Çizelge 1’de gösterilmiştir.
Çizelge 1 incelendiğinde farklı tatlı mısır çeşitleri arasında ve farklı tuz konsantrasyonları
arasında incelenen bütün parametreler için p<0.01 düzeyinde önemli farklılıklar ortaya
çıkmıştır. Çeşit x tuz konsantrasyonu interaksiyonunda çimlenme oranı, çimlenme enerjisi,
çimlenme indeksi, çimlenme oranındaki azalma, çimlenme süresi üzerine p<0.01
düzeyinde, plumula ve radikula uzunluklar üzerine ise p<0.05 düzeyinde önemli etki
bulunmuştur.
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Çizelge 1. Farklı tatlı mısır çeşitlerinin artan tuz konsantrasyonları karşısında
çimlenme oranı, çimlenme enerjisi, çimlenme indeksi, çimlenme oranındaki azalma,
çimlenme süresi, plumula ve radikula uzunlulukları varyans analiz sonuçları
Çimlenme Çimlenme Çimlenme Çimlenme Çimlenme
oranı (%)
enerjisi
indeksi
oranındaki
süresi
azalma
Çeşit (Ç)
**
**
**
**
**
Tuz (T)
**
**
**
**
**
ÇxT
**
**
**
**
**
Varyans
kaynağı

Plumula
uzunluğu

Radikula
Uzunluğu

**
**
*

**
**
*

*, ** F testine göre sırasıyla p<0.05 ve p<0.01 düzeyinde önemli.
Çimlenme Oranı
Tatlı mısır çeşitlerinin (Baron, Challenger, Khan ve Vega) çimlenme oranı, tüm tuz
konsantrasyonlarından önemli ölçüde etkilenmiştir (Çizelge 2). Tuz konsantrasyonundaki
artış, çimlenme oranında bir azalmaya neden olmuştur. Kontrol konusuyla
karşılaştırıldığında, yüksek tuz konsantrasyonlarında çimlenme oranındaki azalma daha
fazla olmuştur.
Çizelge 2. Bazı tatlı mısır çeşitlerinde farklı tuz konsantrasyonlarının ortalama
çimlenme oranı değerleri (%)
Çeşit
Tuz konsantrasyonu (mM)
0
50
100
150
200
Ortalama
Baron
82.0 bc 70.0 f
59.5 g
51.5 h
44.5 hi
61.5 b
Challenger 85.5 bc 67.0 fg
42.0 i
34.0 j
10.5 k
47.8 c
Khan
83.0 bc 78.0 cde 65.5 fg 47.0 hi
29.0 j
60.5 b
Vega
99.0 a
87.5 b
79.5 cd 72.0 def 70.5 ef
81.7 a
Ortalama
87.4 a
75.6 b
61.6 c
51.1 d
38.6 e
Denemeye alınan tüm tatlı mısır çeşitleri için, x eksenine NaCl konsantrasyonları
ve y eksenine de çimlenme oranları işaretlenerek regresyon eşitlikleri elde edilmiştir (Şekil
1). NaCl konsantrasyonları ve çimlenme oranı arasında negatif doğrusal ilişkiler elde
edilmiştir. Çeşitlere göre, regresyon eşitliklerinin belirleme katsayıları (R2) 0.84 ile 0.96
arasında değişmektedir. En yüksek belirleme katsayısı Challenger çeşidi için belirlenmiş
olup, NaCl konsantrasyonundaki değişime bağlı olarak çimlenme oranındaki değişimi %96
düzeyinde elde edilen regresyon doğrusunun belirleyebileceği söylenebilir. En yüksek
çimlenme oranı kontrol (0 mM) konusundan saptanmıştır. Genelde, çimlenme oranı 50
mM NaCl konsantrasyonundan sonraki artışla önemli ölçüde azalma göstermiş ve en düşük
çimlenme oranı tüm çeşitlerde 200 mM’lık NaCl konsantrasyonlarında elde edilmiştir.
Ortalama çimlenme oranı çeşitler açısından önemli farklılıklar göstermiştir. En yüksek
ortalama çimlenme oranı Vega çeşidinden elde edilirken onu sırasıyla Baron, Khan ve
Challenger çeşitleri izlemiştir. Ancak, ortalama çimlenme oranı yönüyle Baron ve Khan
çeşitleri arasında p<0.01 düzeyinde önemli bir farklılık oluşmamıştır (Çizelge 2). Benzer
bir çalışmada, Aliu ve ark. (2015) çimlenme oranının değerlendirmeye alınan tüm mısır
çeşitlerinde yüksek tuz konsantrasyonlarında azalma gösterdiğini belirtmişlerdir.
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Şekil 1. Tatlı mısır çeşitlerinin NaCl konsantrasyonu ve çimlenme oranı arasındaki
ilişkisi
Çimlenme Oranındaki Azalma
Çimlenme oranındaki azalmanın tuz uygulamalarından etkilenme durumları Şekil
2’de verilmiştir. Araştırmada, düşük tuz konsantrasyonu (50 mM) bütün tatlı mısır
çeşitlerinde kontrole göre çimlenme oranında düşük düzeyde bir azalmaya neden olmuştur.
50 mM tuz konsantrasyonunda kontrol konusuna göre çimlenme oranındaki azalma %6 ile
en düşük Khan çeşidinde gerçekleşirken en fazla azalma (%22) Challenger çeşidinde
olmuştur. Bu durumda, Khan çeşidinin düşük tuz konsantrasyonlarına çimlenme oranı
açısından daha toleranslı olduğu söylenebilir. Diğer taraftan tüm tuz konsantrasyonlarında
çimlenme oranında en büyük düşüşün Challenger çeşidinde gerçekleşmesi bu çeşidin tuza
toleransının düşük olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 100 mM’lık tuz
konsantrasyonunda Khan ve Vega çeşitlerinde çimlenme oranındaki azalma diğer çeşitlere
kıyasla daha düşük gerçekleşmiş ancak 150 ve 200 mM’lık dozlarda Vega çeşidinde
çimlenme oranındaki azalma istatistiksel olarak (p<0.05) diğer çeşitlere kıyasla daha düşük
seviyelerde kalmıştır. Bu sonuç, yüksek tuz konsantrasyonlarında çimlenme oranı yönüyle
Vega çeşidinin daha iyi performans sergilediğini göstermektedir.
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Şekil 2. Çimlenme oranındaki azalma
Çimlenme Enerjisi
Tuzun farklı dozlarının tatlı mısır çeşitlerinin çimlenme enerjisi üzerine etkileri
Çizelge 3’de verilmiştir. Tatlı mısır bitkisi üzerinde farklı tuzluluk düzeylerinin etkisi, tuz
konsantrasyonu, çeşit ve çeşit x tuz interaksiyonu yönüyle istatistiksel olarak %95 güven
aralığında önemli bulunmuştur. Artan NaCl düzeyleri çimlenme enerjisini azaltmıştır.
Beklendiği gibi, değerlendirilen tüm çeşitlerde en düşük çimlenme enerjisi 200 mM’lık
NaCl uygulamasından elde edilirken (ortalama %33) en yüksek ise kontrol
uygulamasından ortalama %81.1 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma bulgularına göre,
çimlenme enerjisi en yüksek olan tatlı mısır çeşidi Vega, en düşük olan çeşit ise
Challenger’dır (Çizelge 3).
Çizelge 3. Bazı tatlı
enerjisi değerleri (%)
Çeşit
0
Baron
79.0 b
Challenger 73.0 bc
Khan
73.5 bc
Vega
99.0 a
Ortalama
81.1 a

mısır çeşitlerinde farklı tuz konsantrasyonlarının çimlenme

50
64.0 de
57.5 ef
67.5 cd
73.0 bc
65.5 b

Tuz konsantrasyonu (mM)
100
150
200
54.5 f
45.0 g
41.5 g
34.0 h
21.5 i
10.0 j
61.5 def 44.0 g
22.0 i
67.5 cd
64.5 de 58.5 ef
54.4 c
43.8 d
33.0 e

Ortalama
56.8 b
39.2 d
53.7 c
72.5 a

Çeşit x tuz interaksiyonu yönüyle en yüksek çimlenme enerjisi %99 ile kontrol
konusu altında Vega çeşidinden elde edilirken en düşük ise 200 mM NaCl uygulaması
altında %10 ile Challenger çeşidinden elde edilmiştir. Challenger çeşidinde özellikle 100
mM’lık tuz uygulamasından sonraki artış ile çimlenme enerjisinde çok yüksek düzeyde
azalma meydana gelmiştir. Tuzlulukla birlikte çimlenme enerjisindeki azalma diğer
çeşitlerde de gözlenmiş ancak azalma daha tedrici olarak gerçekleşmiştir.
Çimlenme İndeksi
Farklı konsantrasyonlardaki tuz uygulamaları altında tatlı mısır çeşitlerinin
çimlenme indeksi değerleri Çizelge 4’te verilmiştir. Ortalama sonuçlara göre, tuz
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konsantrasyonu arttıkça tatlı mısır tohumlarının çimlenme indeksi düşmüştür. Çeşitlerin
farklı tuz konsantrasyonları altındaki ortalama sonuçları incelendiğinde en yüksek
çimlenme indeksine (23.2) sahip çeşit Vega olurken en düşük (10.2) ise Challenger
olmuştur. Baron ve Khan çeşitlerinin ortalama çimlenme indeksi arasında istatistiksel
olarak önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Çeşit x tuz interaksiyonu incelendiğinde Vega
çeşidi kontrol konusu altında 36.9’luk bir çimlenme indeksi gösterirken onu yine Vega
çeşidi 50 mM’lık tuz konsantrasyonu izlemiştir. Ayrıca, tüm dozlar altında Vega çeşidinin
çimlenme indeksi görece daha yüksektir. Bununla birlikte düşük tuz konsantrasyonunda
(50 mM) çimlenme indeksi yönünden Vega çeşidini sırasıyla Khan, Baron ve Challenger
çeşitleri izlemiş ancak istatistiksel yönden Baron ve Challenger çeşitleri arasında önemli
bir farklılık oluşmamıştır. Daha önce yapılan bir çok çalışmada, bu çalışmada elde edilen
bulgulara paralel olarak, çimlenme indeksinin düşük tuz konsantrasyonlarında kontrol
konusuna göre azalma düzeyi daha az iken tuz konsantrasyonundaki artışla daha sert
düşüşler meydana gelmektedir (Djanaguiraman ve ark., 2006; Aliu ve ark., 2015).
Çizelge 4. Bazı tatlı
indeksi değerleri
Çeşit
0
Baron
21.3 c
Challenger
19.7 cd
Khan
21.0 c
Vega
36.9 a
Ortalama
24.7 a

mısır çeşitlerinde farklı tuz konsantrasyonlarının çimlenme
Tuz konsantrasyonu (mM)
50
100
150
200
15.3 f 12.7 g
10.3 h
8.5 hi
14.7 f
8.2 i
6.2 j
2.2 k
17.7 e 15.1 f
10.1 h
5.0 j
25.4 b 20.3 cd 19.0 de 14.5 f
18.3 b 14.1 c
11.4 d
7.5 e

Ortalama
13.6 b
10.2 c
13.8 b
23.2 a

Çimlenme Süresi
Tatlı mısır çeşitlerinin çimlenme süresi üzerinde farklı tuz konsantrasyonlarının
etkisi önemli olmuştur (Çizelge 5). Ortalama sonuçlara göre çimlenme süresi en kısa (4.32
gün) olan çeşit Vega iken en geç (5.42 gün) çimlenen çeşit ise Challenger’dır. Baron ve
Khan çeşitlerinin çimlenme süreleri istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Diğer
taraftan, tuz konsantrasyonlardaki artış tatlı mısır tohumlarının çimlenmesini geciktirmiştir.
Çeşitlerin ortalama sonuçlarına bağlı olarak ortalama çimlenme süresi kontrol (0 mM)
konusunda 4.19 gün iken 200 mM’lık tuz konsantrasyonunda 5.58 güne çıkmıştır. Diğer
taraftan 50-150 mM’lık NaCl içeren tuzlu su uygulamaları altında çeşitlerin çimlenme
süreleri birbirine oldukça yakın gerçekleşmiştir. Taiz ve Zeiger (2002), tuz çözeltisindeki
yüksek NaCl konsantrasyonu ozmotik potansiyeli artırmaktadır. Bu durum, tohumların
çimlenme sürelerinin gecikmesine neden olabilir.
Çizelge 5. Bazı tatlı mısır çeşitlerinde farklı tuz konsantrasyonlarının ortalama
çimlenme süresi (gün) değerleri
Çeşit
Tuz konsantrasyonu (mM)
0
50
100
150
200
Ortalama
Baron
4.25 b
5.06 d-h 5.13 e-h 5.35 gh
5.47 gh 5.05 b
Challenger 5.03 d-h 5.04 d-h 5.43 gh
5.55 h
6.04 i
5.42 c
Khan
4.54 bcd 4.79 cef 4.96 d-g 4.95d-g
6.17 i
5.08 b
Vega
2.92 a
4.36 bc
4.41 bc
4.65 b-e 5.28 f-h 4.32 a
Ortalama
4.19 a
4.87 b
5.03 bc
5.17 c
5.58 d
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Plumula ve Radikula Uzunlukları
Tuz uygulamalarının, plumula (sapçık) ve radikula (kökçük) uzunlukları üzerine
etkisine ilişkin veriler Çizelge 6’da özetlenmiştir. Farklı tuz konsantrasyonlarının ortalama
plumula uzunlukları üzerine etkisi ortalama radikula uzunluklarına kıyasla daha önemli
bulunmuştur. Tuz konsantrasyonundaki artışla tatlı mısır çeşitlerinin plumula uzunlukları
azalmış ve çimlenmenin 7. gününde kontrol konusunda ortalama olarak 2.52 cm ölçülen
plumula uzunluğu 200 mM’lık NaCl uygulamasında 0.33 cm’ye kadar düşmüştür. Diğer
taraftan farklı tuz konsantrasyonlarının ortalamasına göre en uzun plumula 1.78 cm ile
Vega çeşidinde ölçülürken onu sırasıyla Baron, Khan ve Challenger izlemiştir. Kontrol
konusu altında Khan çeşidinin plumula uzunluğu diğer çeşitlere kıyasla istatistiksel olarak
daha yüksek bulunurken tuzlu koşullar altında Vega çeşidi ön plana çıkmıştır. 150 mM’lık
tuz konsantrasyonunda Vega çeşidi dışındaki tüm çeşitlerde, 200 mM’lık konsantrasyonda
ise Baron ve Vega çeşitleri arasında istatistiksel olarak plumula uzunlukları arasında fark
olmamıştır.
Farklı tuz düzeyleri altında çimlendirilen mısır tohumları içinde Vega çeşidinden
elde edilen ortalama radikula uzunluğu (2.91 cm) diğer çeşitlere kıyasla istatistiksel olarak
daha yüksek bulunmuş ve diğer çeşitler arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık
olmamıştır (Çizelge 6). Tuz dozlarının radikula uzunlukları üzerine etkisi plumula
uzunluğuna kıyasla daha düşük olmakla birlikte istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.
Beklendiği gibi, çeşitlerin ortalamasına göre, en yüksek radikula uzunluğu (2.65 cm)
kontrol konusundan elde edilirken 50 ve 100 mM tuz konsantrasyonlarından elde edilen
radikula uzunlukları istatistiksel olarak aynı grupta yer almış ve yine 150 ile 200 mM’lık
NaCl uygulamalarında elde edilen radikula uzunlukları aynı grupta yer almıştır. Genel
olarak daha yüksek radikula uzunlukları Vega çeşidinin 0, 50 ve 100 mM’lık tuz
düzeylerinde saptanmıştır.
Elde edilen verilere göre; farklı şeker mısır çeşitlerinde en fazla plumula
uzunluğunun kontrol ve 50mM dozlarında bulunmuştur. En düşük plumula uzunluğunun
değerleri 100 mM dozundan saptanmıştır. Baron çeşidinde, 150 mM ve 200 mM dozlar
arasında istatistiksel olarak plumula uzunluğu üzerinde farklılık izlenmemiştir.
Çizelge 6. Bazı tatlı mısır çeşitlerinde farklı tuz konsantrasyonlarının plumula ve
radikula değerleri
Çeşit
Tuz konsantrasyonu (mM)
0
50
100
150
200
Ortalama
Plumula uzunluğu (cm)
Baron
2.33 bc
1.31 ef
0.89 f-h
0.57 h-j
0.41 h-j
1.10 c
Challenger
1.81 de
1.19 fg
0.75 g-j
0.39 h-j
0.18 j
0.86 d
Khan
3.11 a
2.21 cd
0.83f-i
0.49 h-j
0.29 ij
1.39 b
Vega
2.83 ab
2.58 bc
1.78 de
1.23 fg
0.45 h-j
1.78 a
Ortalama
2.52 a
1.82 b
1.07 c
0.67 d
0.33 e
Radikula uzunluğu (cm)
Baron
1.13 d-g 0.81 e-g 1.00 e-g 1.02 e-g 0.76 e-g 0.94 b
Challenger
2.22 b-d 1.51 c-g 1.04 e-g 0.69 e-g 0.35 g
1.16 b
Khan
2.49 bc
2.36 bc
0.79 e-g 0.53 fg
0.56 fg
1.35 b
Vega
4.79 a
3.30 b
3.10 b
1.78 c-e
1.60 c-f
2.91 a
Ortalama
2.65 a
1.94 b
1.53 b
1.01 c
0.82
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4. SONUÇ
Bu çalışmada, farklı tuz konsantrasyonları altında dört farklı tatlı mısır çeşidinin
çimlenme özellikleri değerlendirilmiştir. Çimlenme oranı, çimlenme enerjisi, çimlenme
indeksi ile plumula ve radikula uzunlukları tuz konsantrasyonundaki artışa bağlı olarak
azalmıştır. Çimlenme zamanı tuz konsantrasyonundaki artışla gecikme göstermiştir. Tuz
konsantrasyonunda 50 mM üzerindeki artış çimlenme oranı, çimlenme enerjisi, çimlenme
indeksi değerlerinde önemli kayıplara neden olmuş ve çimlenme süresi uzamıştır. Ayrıca
plumula ve radikula uzunlukları çeşitlere göre farklılık göstermekle birlikte tuz
konsantrasyonundaki artışa bağlı olarak azalma göstermiştir. Araştırmada tohumların
çimlenmesiyle ilgili değerlendirilen parametrelerin tümü dikkate alındığında, Vega diğer
tatlı mısır çeşitlerinden daha iyi performans göstermiştir.
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Özet
Son yıllarda, gerek iklim düzensizliğinin olumsuz etkileri nedeniyle gerekse artan taleplerden
kaynaklı olarak su kaynakları, büyük baskılara maruz kalmaktadır. Tarımsal üretimin sürekliliğinin
sağlanması için öncelikle mevcut su kaynaklarının kullanımının optimize edilmesi ve bunun
yanında da düşük kalitedeki suların gerekli önlemler alınarak sulamada kullanımı sağlanmalıdır.
Ancak söz konusu kalitedeki suların içerdikleri iyon konsantrasyonu ve kompozisyonuna bağlı
olarak hem bitkide hem de toprakta bazı istenmeyen etkiler göstermektedir. Bitki kök bölgesi
çözeltisindeki çözünebilir tuzların fazla olması, bitkinin su alımının yanında besin elementi alımını
da olumsuz şekilde etkilemektedir. Böyle durumlarda yaygın bir yanıt olan su potansiyelindeki
azalma, turgor potansiyelinin devamı için çözünen madde içeriğinin arttırılması sonucu ozmotik
potansiyeldeki azalma ile dengelenebilmektedir. Hazırlanan bu çalışmada, sulama suyu SAR
(Sodyum Absorbsiyon Oranı) değeri 3’den küçük olacak şekilde farklı tuz konsantrasyonuna sahip
sulama suları ile (0.70, 2, 4 ve 8 dS/m) saksıda buğday yetiştiriciliğinde (çimlendirmeden itibaren)
kullanılmıştır. Buğday bitkisi sulama suyu EC’si 8 dS/m’den daha yüksek seviyede güçlükle
çimlenmiş ancak gelişme gösterememişlerdir. Söz konusu 8 dS/m iletkenlik seviyesine değin
uygulanan sulama suları bitki kök bölgesinde uygulanan dozlara bağlı olarak artış göstermiştir.
Sulamada söz konusu özelliklere sahip sulama sularının kullanılması, bitki kök bölgesindeki
çözünebilir iyon (Ca, Mg, Na ve K) içeriğinde istatistiksel olarak %1 önem düzeyinde farklılıklara
neden olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sulama Suyu Tuzluluğu, SAR, Toprak İyon İçeriği

THE IMPACT OF LOW SAR AND HIGH ELECTRICAL
CONDUCTIVITY OF IRRIGATION WATERS ON SOIL ION
CONTENT
Abstract
In recent years, due to the adverse effects of climate irregularities, water resources have been
exposed to major stress, mainly due to increased demand. In order to ensure the sustainability of
agricultural production, firstly the use of existing water resources should be optimized and besides
the low quality waters should be used in the irrigation with necessary precautions. However, the
low quality of waters depends on the concentration and composition of the ions they contain and
they show some undesirable effects on the plant and soil. The high concentration of soluble salts in
the plant root zone solution negatively affects nutrient uptake as well as water uptake of the plant.
Decreasing the water potential, a common response in such cases, can be counterbalanced by a
reduction in the osmotic potential resulting in an increase in dissolved substance content for
continued turgor potential. In this study, irrigation water (0.70, 2, 4 and 8 dS/m) with different salt
concentration as SAR (Sodium Absorption Ratio) value is less than 3 applied to wheat from

358

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

germination at pots. The wheat plant difficulty germinated irrigation water EC at 8 dS/m but could
not show improvement. The saline irrigation water applied to the level of conductivity of 8 dS/m
increased the salt accumulation in the root region of the plant. It has been determined that the use
of irrigation waters having the characteristics in the irrigation affects in the ion (Ca, Mg, Na and K)
contents of the plant root zone statistically at 1% significance level.
Key Words: Irrigation Water Salinity, Sodium Absorbsion Ratio, Soil Ion Composition

1. GİRİŞ
Sulama suyu kalitesi, sulu tarım yapılan kurak ve yarı kurak bölgelerde dikkat
edilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Sulanan alanlardaki toprak tuzluluğunun
en önemli sebebi sulamada kullanılan suyun kalitesi ve miktarının yanında yetiştiricilikte
bilinçsizce kullanılan gübrelerdir. İster uygun kalitede olsun ister düşük kalite olsun,
bilinçsizce yapılan sulamalar hem bitkilerde hem de topraklarda ciddi sorunlara neden
olmaktadır. Sulama suyu tuzluluğu, bitkilerin ozmotik basıncını ve besin elementi alımını
olumsuz olarak etkilerken aynı zamanda da toprakta birikerek iyon toksisitesine de neden
olabilir (Lewitt, 1980). Bunlardan toksik etki, birincil tuz zararı sayılırken, diğerleri ise
tuzluluğun bitkiler üzerinde ikinci etkisi olarak kabul edilmektedir. Bitkilerde büyüme ve
gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen tuzluluk, ozmotik ve iyonik gerilimin yanı sıra
hormonal dengesizliğe de sebep olmaktadır (Ashraf ve Foolad, 2007). Toprakta tuz
yoğunluğunun artış göstermesiyle beraber, toprak yapısında bozulmalar, bitkilerin kök
bölgesindeki su alımında problemler oluşmakta ve buna bağlı olarak bitki gelişimi
yavaşlamaktadır (Kanber ve Ünlü, 2010). Kültür bitkilerinde, ortamın tuz yoğunluğunun
artış göstermesine paralel olarak elde edilen ürün miktarında ve bitkinin dayanım
düzeyinde önemli etkiler bulunmaktadır.
Tuzlu topraklarda oldukça fazla bulunan Na ve Cl gibi iyonların toksik etki
oluşturması ve buna bağlı olarak bitki su alımının engellenmesi, bitkinin çeşitli bölgelerine
besin alımı ve taşınmasındaki problemler, bitki iyon dengesindeki bozulmalar, fotosentez
ve solunum gibi fizyolojik işlevlerin zarar görmesi benzeri problemler bitkilerde verim
azalışına neden olmaktadır. (Flowers ve Yeo, 1981, Leopold ve Willing, 1984, Kalefetoğlu
ve Ekmekçi, 2005). Siegel ve ark. (1980), tuz stresindeki bitkilerde, aşırı miktarlarda
biriken Na iyonunun, K alınımını engellediğini belirtirken, İnal ve ark. (1995), Cl iyonunun özellikle NO3 alınımını engellediğini dile getirmektedirler. Tuz gerilimi,
bitkilerde ölümle sonuçlanabildiği gibi, tuz derişimi ve bitkinin dayanıklı olup olmamasına
göre bitkide gelişmeyi engelleyip, yaprak yanıklığı gibi nekrozlara, klorozlara, döllenme
bozukluklarına, meyvelerin küçük kalmasına, niteliğin düşmesine ve ürün kayıplarına
neden olabilmektedir (Coşkun ve ark., 2016). Kurak ve yarı kurak bölgelerde eş zamanlı
çimlenmeyi etkileyen en önemli çevresel faktörlerden birisi tuzluluktur (Demir ve ark.,
2003).
Martinez-Beltran ve Manzur’in (2005) FAO/UNESCO ve bazı diğer kaynaklardan
bildirdiğine göre dünyada 831 milyon ha alanda farklı seviyelerde tuzluluk ve sodiklik
bulunmaktadır. Dünyada tarım yapılan alanın yaklaşık 1.4 milyar ha olduğu kabul edilirse
tarım alanlarının yarısından fazlası tuzluluk ve sodiklik etkisindedir.
Sulanan alanlarda, toprak tuzluluğunun artmasında etkili olan faktörlerden en
önemlisi sulama suyu tuzluluğudur. Yüksek ve tuzlu bir taban suyu sorunu olmayan
alanlarda, bitki kök bölgesinde biriken tuzların çok büyük bir bölümü sulama suyu ile
iletilen tuzlardır. Bitki kullanımı ve evaporasyon ile tuzların çok küçük bir bölümü
eksilmektedir. Kalan büyük çoğunluk, yıkama ile alandan uzaklaştırılmadığında bitki kök
bölgesinde tuzluluğunun artmasına neden olur (Yurtseven ve Öztürk, 2001). Kök
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bölgesinde artan tuzluluk yapraklarda sararma ve solmaya, bitki turgorunda azalmaya ve
görünümde de zayıflamaya neden olur. Uzun süre bu etki altında kalan bitkilerde kalıcı ve
verimi etkileyen sonuçlar ortaya çıkar. Toplam tuzluluğun düşük olduğu koşullarda,
bireysel bazı toksik iyonlar yüksek konsantrasyonlarda bitki verim ve kalitesine etki
ederler. Bu gibi iyonların yüksek konsantrasyonları, yapraklarda ve vejetatif organlarda
yanma ve zararlanmalara ya da meyve kalitesine olumsuz etkiler yapabilmektedir
(Ayyıldız, 1990; Yurtseven, 1997).
Kurak ve yarı kurak alanlarda sulu tarımın önemli bir sorunu olan bitki kök bölgesi
tuzluluğu ve bu tuzluluğun dağılımı, araştırmacılar tarafından tüm dünyada yoğun olarak
incelenmektedir. Sulamada tuzluluk yönetiminde bugün en önemli konulardan birisi,
zaman boyutunda su kaynaklarımızın kalitelerinin sürekli kötüleşmesi sonucunda, hangi
düzeydeki tuzluluğa izin verilebilir ve bu tür bir tuzluluk düzeyinde hangi yönetim
önlemlerinin alınması gerekir sorusuna cevap aramaktır. Bitki kök bölgesine çeşitli
kaynaklardan iletilen ve biriken tuzlar, çözelti ozmotik basıncının artmasına neden
olmaktadır. Ozmotik basıncın artması ise bitkinin kök bölgesindeki suyu almasını
güçleştirmekte ve konsantrasyona bağlı olarak da engelleyebilmektedir. Bitkiler
gereksinim duydukları suyu yeterli oranda alamadıklarından gelişme yavaşlar ve hatta
durabilir. Bitki kök bölgesi çözelti tuzluluğunun artması ile bitki yaprak nem
potansiyellerinde ve yaprak alanlarında değişmeler meydana gelir. Yetiştirilen bitkinin
duyarlılığına bağlı olarak bitki kök bölgesi tuzluluğunun artması ile belirli bir noktadan
sonra verimde azalmalar meydana gelir (Maas ve Hoffman 1977). Yapılan bu çalışmada,
doğada yaygın bulunan tuz kaynakları kullanılarak Sodyum Absorbsiyon Oranı (SAR)
3’den küçük olacak farklı elektriksel iletkenliğe (EC) sahip (0.700, 2, 4 ve 8 dS/m) sulama
suları hazırlanmış, sera koşullarında saksılarda buğday bitkisi yetiştirilmiştir. Sulamada
SAR değeri düşük ancak yüksek EC değerine sahip aynı zamanda da klor konsantrasyonu
yüksek sulama sularının kullanılması durumunda, toprak iyon kompozisyonun (Ca, Mg
Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4) değişimi incelenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma 2015 yılında ÇOMÜ Lâpseki Meslek Yüksek Okulu Serasında
yürütülmüştür. Araştırmada, diploid (C7) (siyez buğdayı), tetraploid (Ege 88 (C1),
Sarıçanak 98 (C2), Fuatbey 2000 (C3)) ve hexaploid (Kaşifbey 95 (C4), Menemen (C5),
Gönen 98 (C6), buğday çeşitleri bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. Çalışma sera
koşullarında tesadüf parselleri deneme deseninde iki faktörlü ve 4 tekerrürlü olarak
yürütülmüştür.
Çalışmada, Çizelge 1’de verilen özelliklere sahip toprak yaklaşık 1600 g kuru harç
toprağı alabilen saksılara doldurulmuştur. Her bir saksıya 10 adet bitki olacak şekilde ekim
işlemi yapılmıştır. Çimlendirme ortamı olarak kullanılan harç, tarla toprağı: kum: yanmış
ahır gübresi (1:1:1) olacak şekilde hazırlanmıştır. Saksılara, serbest drenaj koşulları
oluşturulmuştur. Saksılara taban gübre olarak 200 mg N/kg toprak, 100 mg P2O5/kg toprak
ve 125 mg K2O/kg toprak düzeyinde uygulanmıştır. Harç toprağı naylon bir örtü üzerine
konularak gübrelerle iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra saksılara doldurulmuştur. Her
saksı bir tekerrür olarak dikkate alınmış olup bitkilerden elde edilen veriler ayrı ayrı
değerlendirilip ortalaması alınarak her saksı için bir değer belirlenmiştir. Çalışma sonunda
saksılardan alınan toprak örneklerinde çözünebilir Ca, Mg, Na, K,B, CO3, HCO3, Cl, SO4,
ve değişebilir Ca, Mg, Na, K, elementleri incelenmiştir. Çözünebilir ve değişebilir iyonlar
Richards (1954)’de verilen esaslara göre ve Katyon Değişim Kapasitesi de (KDK) Bower
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(1952)’de belirtilen esaslara uygun olarak Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez
Araştırma Enstitüsüne ait laboratuvarlarda analiz edilmiştir.

Değişebilir Çözünebilir
(%)
(meq/l)

Çizelge 1. Araştırmada kullanılan toprağa ilişkin özellikler
Parametre
EC dS/m
Ca
Mg
Na
K

Değer
1.06
4.24
2.02
2.04
0.31

Parametre
pH
CO3
HCO3
Cl
SO4

Değer
7.62
0.00
2.63
3.11
3.61

Ca
Mg
Bor

72.10
20.39
0.34

Na
K
KDK

5.08
2.42
32.49

Bitkilerin sulanmasında SAR değeri 3’ten küçük ve Ca/Mg oranı 2’den büyük
olacak şekilde farklı tuzluluk kaynakları (NaCl, MgCl2, CaCl2) kullanılarak hazırlanmış
sulama suları kullanılmıştır. Doğadaki sularda Na, Ca, Mg, ve az miktarda potasyum
yaygın şekilde bulunabilmektedir. Bu nedenle, sulama suları belirtilen tuzlarla
hazırlanmıştır. Konuların belirlenmesinde suların elektriksel iletkenliği dikkate alınarak
T0=0.700 [kontrol], T1=2, T2=4, ve T3=8 dS/m iletkenliğe sahip sulama suları uygulama
konusu olarak saptanmıştır. Plastik kaplara hazırlanan tuzlu sulama suları EC ve pH
açısından kontrol edilerek yetiştiricilikte kullanılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma sonunda elde edilen toprak örneklerinde, bitki gelişimi için önemli
iyonların analizleri yapılmış ve ilgili başlıkların altında açıklanmıştır. Genel olarak
değerlendirildiğinde artan sulama suyu tuzluluğu, toprak iyon içeriğinde artışa neden
olmuştur.
3.1. Elektriksel İletkenlik ve pH Değerlerindeki Değişim
Araştırma kapsamında uygulanan artan sulama suyu tuz içeriğine bağlı olarak
toprakların EC’leri de artmıştır. Konular arasındaki fark Çizelge 2’den de görülebileceği
gibi %1 (p<0.01) önem düzeyinde istatistiksel açıdan önemli olarak saptanmış ve Tukey
çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılarak oluşan gruplar söz konusu tabloda
gösterilmiştir. En yüksek EC değeri Şekil 1’de sunulduğu gibi en yüksek sulama suyu
elektriksel iletkenliğine sahip konu olan T3 konusunda yaklaşık 25 dS/m olarak
belirlenmiştir. T2 konusunda 15, T1 konusunda 8 ve T0 konusunda da ortalama 4 dS/m
olarak ölçülmüştür. Tüm buğday çeşitlerinin, bitki kök bölgesi EC değerleri artan sulama
suyu tuzluluğuna bağlı olarak artış göstermiştir.
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Çizelge 2. EC, pH ve Çözünebilir Katyon Değişimi
Konu

EC (dS/m)

pH

Ca (meq/l)

Mg (meq/l)

Na (meq/l)

K (meq/l)

T0-C1
T0-C2
T0-C3
T0-C4
T0-C5
T0-C6
T0-C7
T1-C1
T1-C2
T1-C3
T1-C4
T1-C5
T1-C6
T1-C7
T2-C1
T2-C2
T2-C3
T2-C4
T2-C5
T2-C6
T2-C7
T3-C1
T3-C2
T3-C3
T3-C4
T3-C5
T3-C6
T3-C7

3.9 ı
4.5 hı
3.1 ı
4.2 hı
3.6 ı
4.0 hı
4.5 hı
7.9 ghı
8.7 ghı
6.9 ghı
7.3 ghı
7.3 ghı
6.8 ghı
10.4 fghı
11.6 efghı
14.9 cdefghı
14.1 defghı
11.9 efghı
16.6 bcdefgh
19.2 bcdefg
17.9 bcdefg
15.7 bcdefghı
21.9 bcdef
35.5 a
24.2 abcde
26.9 abc
25.6 abcd
27.9 ab

7.62
7.67
7.61
7.59
7.69
7.53
7.65
7.58
7.62
7.58
7.56
7.52
7.61
7.53
7.41
7.42
7.30
7.32
7.32
7.31
7.33
7.21
7.20
7.22
7.26
7.26
7.28
7.28

24.7 e
29.1 e
21.4 e
26.3 e
25.0 e
28.4 e
27.9 e
46.8 cde
54.9 cde
38.5 de
41.2 de
41.7 de
37.9 de
58.1 bcde
67.2 bcde
103.4 bcde
93.6 bcde
81.5 cde
113.4 abcd
127.7 abc
114.6 abcd
82.7 bcde
113.3 abcd
194.2 a
115.1 abcd
117.6 abcd
114.3 abcd
140.4 ab

12.1 e
13.7 e
9.9 e
11.0 e
12.5 e
13.5 e
15.6 de
27.2 cde
26.6 cde
23.9 cde
24.1 cde
25.2 cde
22.8 cde
32.1 cde
35.5 cde
30.6 cde
35.0 cde
25.4 cde
36.6 cde
42.7 cde
45.0 cde
56.8 bcd
62.4 bc
117.5 a
91.9 ab
112.1 a
108.6 a
96.8 ab

7.2 ghı
10.1 efghı
6.3 ghı
7.4 fghı
3.9 ı
4.6 hı
7.3 fghı
17.0 defghı
16.9 defghı
11.3 efghı
11.5 efghı
10.3 efghı
11.2 efghı
19.9 cdefghı
23.6 abcdefg
25.0 abcdef
22.0 bcdefgh
18.8 cdefghı
21.9 bcdefgh
25.7 abcde
22.6 bcdefg
18.2 cdefghı
30.2 abcd
41.3 a
37.7 ab
35.1 abc
34.2 abcd
35.1 abc

0.8475 efg
1.070 defg
0.850 efg
0.812 efg
0.702 g
0.750 efg
0.927 defg
1.562 a
1.572 a
1.377 abc
0.842 efg
0.840 efg
0.705 fg
1.557 a
1.630 a
1.505 ab
1.095 cdefg
1.120 bcde
1.097 cdefg
1.107 bcde
1.077 cdefg
1.045 cdefg
1.095 cdefg
1.102 cde
1.300 abcd
1.385 abc
1.307 abcd
1.270 abcd

Toprak reaksiyonu olarak ifade edilen toprak pH’sında ise durum EC ile
kıyaslandığında biraz farklılık arz eder. Toprakların pH değerleri 7.20-7.69 arasında
değişim sergilemiştir (Çizelge 2). Artan sulama suyu tuzluluğu, toprak pH’sında hafif de
olsa bir azalmaya neden olmuştur (Şekil 2). Bunun nedeni, sulama sularının
hazırlanmasında kullanılan tuz kaynaklarının klorlu bileşiklerden oluşması olarak
değerlendirilmiştir. Uygulamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
3.2. Çözünebilir Katyonlardaki Değişim
Yüksek erirlikli tuzlar (bunlara bütün Cl tuzları, NaSO4 ve MgSO4 ile NaHCO3
tuzları dâhildir), bitki gelişimini sınırlandırabilecek düzeye hızlı ve kolay bir şekilde
ulaşabilir. Bunların erirlikleri 20 C0’de 100 meq/l’ye (100*64=6400 mg/l) kadar ulaşabilir.
Jips (CaSO42 H2O) ve kireç (CaCO3) ise konsantrasyonları hiçbir zaman bitkiler için tolere
edilemeyecek düzeylere ulaşmayan düşük erirlikteki tuzlardır (Yurtseven, 2016).
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Şekil 1. Uygulamaların toprak EC’sinde meydana getirdiği değişim

Şekil 2. Uygulamaların toprak pH’sında meydana getirdiği değişim
Bitki, yaşamı boyunca hemen hemen her aşamada ve dönemde başta Ca olmak
üzere Mg ve Na’da gereksinim duymaktadır. Çalışma sonunda tüm konularda sulama suyu
tuzluluklarına bağlı olarak toprakların çözünebilir Ca, Mg ve Na iyon içerikleri başlangıç
değerleri dikkate alındığında artış gösterdiği saptanmıştır. Ancak durum potasyumda biraz
farklılık göstermiştir. Konuların potasyum içeriği kontrol konusunda 0.70-1.07; T1
konusunda 0.71-1.56; T2 konusunda 1.08-1.63 ve T3 konusunda 1.05-1.39 meq/l arasında
değişim göstermiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde, artan sulama suyu tuzluluğu
karşısında bitki kök bölgesinde K içeriği hafif bir artış söz konusudur. Bunun nedeni
bitkinin potasyum yerine sodyumu alması olarak değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere bitki
kök bölgesinde sodyumun fazla olması potasyum alımını olumsuz etkilemektedir. Söz
konusu katyonlardaki değişim %1 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olarak
belirlenmiş ve Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda oluşan sınıflar Çizelge 2’de
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sunulmuştur. Ca, Mg ve Na iyonlarındaki artışın nedeni daha önce de dile getirildiği gibi
sulama suyu hazırlanmasında kullanılan tuzlardır. Sulama suyu SAR değerinin 3’den
küçük, Ca/Mg oranının 2 civarında olması ve EC’sinin ise istenilen düzeyde olabilmesi
için en fazla Ca tuzu, sonrasında Mg ve Na tuzları kullanılmıştır. Bu duruma bağlı olarak
Ca değeri 21.47-120.38; Mg değeri 11.02-103.53 ve Na değeri ise 0.70-1.56 meq/l arasında
ölçülmüştür.
Konuların Ca içeriği kontrol konusunda 21.41-26.02; T1 konusunda 43.67-47.85; T2
konusunda 93.40-98.40 ve T3 konusunda 112.66-120.38 meq/l arasında değişim gösterdiği
belirlenmiştir. Bilindiği gibi Ca, bitki besin elementleri arasında en önemlilerinden bir
tanesidir. Sulama sularında artan Ca içeriği bitkinin söz konusu element alınımını
artırmıştır. Sulama suyu EC’si 4 dS/m’den daha yüksek seviyelere ulaştığı zaman bitkilerin
alımı güçleşmektedir ve buna bağlı olarak da bitki kök bölgesinde Ca birikimi
gerçekleşmiştir.
Benzer durum Mg içinde geçerlidir. Artan sulama suyu tuz düzeyine bağlı olarak
bitki kök bölgesinde Mg birikimi saptanmıştır. Ancak Ca ile karşılaştırıldığında Mg
iyonunun artması toprak fiziksel özelliklerine olumsuz etki yapmaktadır. Toprağın Mg
içeriğinin artması infiltrasyon hızını azaltmaktadır (Dontsova ve Norton, 2001). Konuların
Mg içeriği kontrol konusunda 11.41-26.02; T1 konusunda 43.67-47.85; T2 konusunda
93.40-98.40 ve T3 konusunda 112.66-120.38 meq/l arasında değişim gösterdiği
belirlenmiştir.
Bitki kök bölgesindeki Na iyon içeriği, Ca ve Mg’de olduğu gibi artan sulama suyu
tuzluluğuna bağlı olarak artış göstermiştir. Konuların Na içeriği kontrol konusunda 7.2810.11; T1 konusunda 10.33-11.89; T2 konusunda 20.00-22.65 ve T3 konusunda 35.11-41.31
meq/l arasında değişmiştir.
Bitki kök bölgesine çeşitli kaynaklardan iletilen ve biriken tuzlar, çözelti ozmotik
basıncının artmasına neden olmaktadır. Ozmotik basıncın artması ise bitkinin kök
bölgesindeki suyu almasını güçleştirmekte ve konsantrasyona bağlı olarak da
engelleyebilmektedir. Bitkiler gereksinim duydukları suyu yeterli oranda alamadıklarından
gelişme yavaşlar ve hatta durabilir. Bitki kök bölgesi çözelti tuzluluğunun artması ile bitki
yaprak nem potansiyellerinde ve yaprak alanlarında değişmeler meydana gelir. Yetiştirilen
bitkinin duyarlılığına bağlı olarak bitki kök bölgesi tuzluluğunun artması ile belirli bir
noktadan sonra verimde azalmalar meydana gelir (Maas ve Hoffman, 1977).
Bitki kök bölgesinde başta Ca, Mg ve Na olmak üzere tüm bitki besin elementleri
dengeli bulunmak zorundadır. Örneğin bitki kök bölgesinin Ca bakımından zengin olması
P, K, Mg, Zn, Mn ve B elementlerinin alınımını antigonistik etkileyerek
sınırlandırmaktadır. Söz konusu bölgede tüm iyonların dengeli bulunması gerekmektedir.
Toprak tuzluluk düzeylerinde, sulama suyu tuzluluklarına bağlı olarak görülen
artışlar Yurtseven ve Güngör (1990); Yurtseven ve Sönmez (1996); Yurtseven ve ark.
(2002) ve Özkay ve ark (2014)'de elde edilen sonuçlarla uyum göstermektedir.
3.3. Çözünebilir Anyonlardaki Değişim
Hem toprağın kimyasal özellikleri açısından hem de bitkilerin gereksinimi
açısından en başta Cl olmak üzere SO4, bor ve HCO3 anyonları sürdürülebilir tarımsal
üretim için toprakta bulunması zorunlu elementlerdir. Örneğin Klor, fotosentez olayında ve
yaprakların turgor basıncının oluşturulmasında ihtiyaç duyulan bir bitki besin elementidir.
SO4, aminoasit, protein ve klorofil için esas yapıyı oluşturur. Bor, başta kalsiyum alımı
olmak üzere, hücre duvarının oluşturulması ve hücre çeperi bütünlüğü için gereklidir.
Kireçli topraklarda pH yüksek olduğundan demir bileşikleri çözünmez ve dolasıyla da
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bitkilerce alınamaz. Ancak kireçli topraklardaki demir noksanlığının tek açıklaması bu
değildir. Topraktaki kirecin çözülmesiyle ortaya çıkan bikarbonat iyonları, demir
noksanlığının en önemli bir diğer sebebidir. Kök bölgesinde bulunan fazla bikarbonat
iyonları bitki bünyesinde demirin hareketliliğini azaltarak noksanlık görülmesine neden
olmaktadır.
Sürdürülebilir tarımsal üretimde bitki kök bölgesinde gerek katyonların gerekse
anyonların dengeli bir şekilde bulunması istenir. Ancak uygulanan sulama suyu
tuzluluğuna bağlı olarak bitki kök bölgesi anyonlarında farklılıklar oluşmuştur. Söz konusu
anyonların konular arasındaki farklar %1 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuş ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılarak sonuçları Çizelge 3’de
sunulmuştur. Çalışma için gerekli olan SAR değeri, Ca/Mg oranının ve EC’nin
sağlanabilmesi için NaCl, MgCl2, CaCl2 tuzları kullanılmıştır. Söz konusu tuzların
kullanım artışına bağlı olarak bitki kök bölgesinde Cl iyon birikmiştir. Konuların Cl içeriği
kontrol konusunda 30.98-46.44; T1 konusunda 64.52-101.91; T2 konusunda 117.20-186.42
ve T3 konusunda 146.75-261.53 meq/l arasında değişmiştir. Ayer ve Wescot (1994), yüzey
sulama yöntemlerinde klorun sorun olmayacak konsantrasyonu 4 meq/l ve hafif/orta
şiddette sorun için 10 meq/l sınırını önermektedir. Yağmurla sulama yöntemlerinde sınır
değeri 3 meq/l olarak belirtilmektedir. Bitki kök bölgesinde klorun fazla olması durumunda
nitrat ile benzer iyonik özelliklerde olması nedeniyle bitkilerin nitrat alınımını olumsuz
etkiler (Berges ve ark., 1995; Van Wuk ve Hutchinson, 1995; Ashari ve Gholami, 2010).
Çizelge 3. Çözünebilir anyonlardaki değişimi
Konu
T0-C1
T0-C2
T0-C3
T0-C4
T0-C5
T0-C6
T0-C7
T1-C1
T1-C2
T1-C3
T1-C4
T1-C5
T1-C6
T1-C7
T2-C1
T2-C2
T2-C3
T2-C4
T2-C5
T2-C6
T2-C7
T3-C1
T3-C2
T3-C3
T3-C4
T3-C5
T3-C6
T3-C7

HCO3 (meq/l)
3.68 ab
3.71 ab
3.79 ab
4.30 ab
4.09 ab
4.13 ab
4.41 ab
3.98 ab
3.83 ab
3.91 ab
3.36 b
3.42 b
3.19 b
4.59 ab
4.56 ab
5.08 ab
3.89 ab
3.70 ab
4.60 ab
4.66 ab
4.84 ab
4.16 ab
4.61 ab
5.63 a
3.93 ab
4.42 ab
3.77 ab
4.28 ab

Cl (meq/l)
37.4 fg
46.4 efg
31.0 g
37.3 fg
34.2 fg
39.2 fg
43.6 efg
83.9 defg
91.3 defg
66.5 defg
69.5 defg
69.9 defg
64.5 defg
101.9 defg
117.6 cdefg
149.5 bcdefg
141.9 bcdefg
117.2 cdefg
162.6 bcdef
186.4 bcd
172.5 bcde
146.8 bcdefg
195.4 bcd
341.2 a
234.3 abc
254.1 ab
246.9 abc
261.5 ab

SO4 (meq/l)
3.780 e
3.763 e
3.730 e
3.818 e
3.768 e
3.868 e
3.773 e
4.760 d
4.788 d
4.655 d
4.843 d
4.758 d
4.825 d
5.120 d
5.813 c
5.953 c
5.940 c
5.868 c
5.830 c
6.065 c
5.925 c
7.715 a
7.038 b
7.370 ab
7.800 a
7.608 ab
7.800 a
7.753 a
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Bor (ppm)
0.558 cd
0.580 abcd
0.580 abcd
0.568 abcd
0.540 d
0.538 d
0.555 cd
0.565 bcd
0.573 abcd
0.585 abcd
0.583 abcd
0.593 abcd
0.588 abcd
0.585 abcd
0.643 a
0.640 ab
0.613 abcd
0.608 abcd
0.625 abc
0.605 abcd
0.593 abcd
0.608 abcd
0.605 abcd
0.588 abcd
0.548 d
0.573 abcd
0.610 abcd
0.585 abcd
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Bitki kök bölgesindeki bikarbonat iyon içeriği, artan sulama suyu tuzluluğuna
karşılık hafif bir artış göstermiştir. Konuların HCO3 içeriği kontrol konusunda 3.68-4.41;
T1 konusunda 3.19-4.59; T2 konusunda 3.70-5.08 ve T3 konusunda 3.77-5.63 meq/l
arasında değişim göstermiştir. Bitki kök bölgesinde HCO3 içeriğinin yüksek olması toprak
özellikleri açısından istenilen bir durum olan kireç (CaCO3) varlığını gösterir. Kireç,
bitkiler için tolere edilemeyecek düzeylere ulaşmayan düşük erirlikteki tuzlarındır.
Bitki kök bölgesindeki SO4 iyon içeriği, HCO3’de olduğu gibi artan sulama suyu
tuzluluğuna karşılık hafif bir artış göstermiştir. Konuların SO4 içeriği kontrol konusunda
3.73-3.87; T1 konusunda 4.66-5.12; T2 konusunda 5.81-6.07 ve T3 konusunda 7.04-7.80
meq/l arasında değişim göstermiştir. Bitki kök bölgesinde SO4 içeriğinin yüksek olması
kireçteki gibi toprak özellikleri açsından istenilen bir durumdur. Toprakta sülfat daha çok
jips (CaSO42 H2O) formatında bulunur ve düşük eririlikte olması nedeniyle hiçbir zaman
bitkiler için toksik seviyeye ulaşamaz.
Bor bitkilerin gereksinim duydukları iz elementlerin başında gelir. Bor sadece
verim için değil aynı zamanda kalite içinde önemli bir elementtir. Bor noksanlığı,
anatomik, fizyolojik ve biyokimyasal etkiler olmak üzere, üç farklı bakımdan etki
göstermektedir. Toprakta bor fazlalığı ve buna bağlı olarak gelişen toksisitesi ise çok daha
tehlikeli ve ıslahı zor bir konudur. Konuların B içeriği kontrol konusunda 0.54-0.58; T1
konusunda 0.57-0.59; T2 konusunda 0.59—0.64 ve T3 konusunda 0.55-0.61 ppm arasında
değişim göstermiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde artan sulama suyu EC’si SAR’ın
3’den küçük olduğu koşullarda bitki, topraktan bor alımını azaltmakta ve bu nedenle
toprakta artmış gibi görünmektedir.
3.4. Değişebilir Katyonlardaki Değişim
Toprak kolloidleri yüzeyinde pozitif yüklü Ca, Mg, Na ve P gibi pozitif yüklü
katyonlar vardır. Bitkiler kökleri yardımıyla toprak çözeltisi içerisinde bulunan katyon
iyonlarını besin maddesi olarak alır. Söz konusu iyonlar, bitki kök bölgesi çözeltisinde
alındıkça azalır ve buna bağlı olarak da kolloid yüzeylerindeki katyonların potansiyeli
değişir. Gerek sulama suyu ile gerek bitki besin elementleriyle bitkiler için uygun olacak
şekilde söz konusu dengenin kurulması/korunması gereklidir.
Sulama suyu olarak yüksek EC’ye ve düşük SAR’a sahip sulama sularının
kullanılması durumunda bitki kök bölgesindeki değişebilir iyon içeriği değişim
sergilemiştir (Şekil 3). En fazla değişebilir iyon Ca olup % (50.77-75.31) arasında değişim
göstermiştir. Bunu % (14.83-23.27) ile Mg izlemektedir. Na %(4.53-14.27) ve K ise
%(3.51-7.51) arasında değiştiği belirlenmiştir.
Kalsiyum, magnezyum ve alüminyum gibi iki ve üç değerli katyonlar, sodyum ve
potasyum gibi bir değerli katyonlara kıyasla kil zerreleri yüzeyinde daha kuvvetle
tutulurlar. Bu nedenle bu katyonlar kil zerrelerinin daha büyük ve stabil agregatlar halinde
bir araya toplanmasını ve dolayısıyla daha iyi yapıdaki tarım topraklarının meydana
gelmesini sağlarlar. Böylece ortama kalsiyumun hakim olması sonucu, granüle bir yapı
oluşur. Toprak kolayca işlenen, geçirgen bir özellik kazanır. Düşük tuz konsantrasyonuna
sahip topraklarda aralarında sodyumun da yer aldığı değişebilir katyonların artması hakim
duruma geçmesi toprak yapısının bozulmasına neden olur. Sodyumsuz durumda su
kolaylıkla infiltre olurken, sodyumlu durumda bu mümkün olmaz ve su toprak üzerinde
birikir. Toprakta absorbe edilen sodyum (SAR) değeri %10-15’i geçtiğinde, kil
kompleksleri disperse hale geçer, geçirgenlik azalır, toprak işleme güçleşir, çimlenme
zayıflar. Dolayısıyla bitki gelişimi olumsuz yönde etkilenir. Toprakta birikmesi olası
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) miktarı SAR değeri kullanılarak hesaplanabilir. Nicelik
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olarak sodyumlu toprak, ESP>15 olan topraklardır. Tuzlu topraklarda ESP<15, tuzlusodyumlu topraklarda ESP>15’tir (Kanber ve ark., 1992; Ekmekçi ve ark., 2005).

Şekil 3. Bitki kök bölgesinde değişebilir katyon dağılımı
Toprağın katı parçacıkları negatif (-) yüzey yüküne sahiptirler. Bu (-) yükün
büyüklüğü toprakta bulunan kil minerallerinin tipine bağlı olduğu kadar, toprakta bulunan
kil minerallerinin ve organik maddenin varlığına da bağlıdır. Elektriksel olarak yüzeylerin
nötralizasyonu ise bazı katyonlar (örneğin, Ca+2, Mg+2, Na+, K+, ve H+ iyonları) tarafından
sağlanır. Bu katyonlar absorbe edilirler ve karşılıklı olarak yer değiştirebilir ya da
değişebilir özelliktedirler. Örneğin toprağa Ca+2 içeren bir çözelti eklendiğinde absorbe
edilen Ca+2 toplamı, diğer katyonlar ile eşdeğer toplama ulaşıncaya kadar artar. Aynı
şekilde Na+ içeren bir çözelti eklenmesi ile de absorbe edilen Na+ miktarı artacaktır. Pek
çok toprakta Ca+2 diğer iyonlara oranla daha fazla miktarda absorbe edilmiş durumdadır.
Ancak, tuz etkisinde kalmış topraklarda, değişebilir Na+ değeri büyük toplamlara ulaşabilir
(Yurtseven, 2016).
4. SONUÇ
Artan sulama suyu tuzluluğuna ve sulama sularının hazırlanmasında kullanılan
tuzlardan kaynaklı olarak bitki kök bölgesinde Ca, Mg, Na ve Cl iyon içerikleri artmıştır.
En yüksek birikim EC’nin 8 dS/m olduğu konuda gerçekleşmiştir. Genel olarak
değerlendirildiğinde EC’nin 4 dS/m’ye geçmesinden sonra toprağın değişebilir iyon içeriği
değişim sergilemiştir.
Düşük SAR’a ve yüksek EC’ye sahip sulama sularının kullanıldığı durumlarda,
toprak geçirgenliği uygun olmalıdır. Bu özellikteki sulama sularının kullanılacağı
topraklar, çok küçük değişim komplekslerine sahip olmalı ve mümkün olduğunca suyun
kimyasal bileşiminden etkilenmemelidir. Sulama suyu ile birlikte yıkama suyu da
uygulanmalı ve toprak permeabilitesi de kök bölgesindeki tuzun yıkanmasına olanak
sağlayacak özelliklerde olmalıdır. Ayrıca, toprağın yapısı ve permeabilitesi sulama
periyodu altında mevcut koşullarını koruyabilmelidir. Kullanılan suyun düşük SAR’a sahip
olması ilk bakışta sorun oluşturmayabilir ancak uygun olmayan kültürel işlemler toprak
iyon içeriğinde bozulmalara neden olabilir buna bağlı olarak da geçirgenlikle azalır ve
dolayısıyla da yıkamalar yetersizleşir. Bunların sonucunda da sürdürülebilir toprak
özelliklerinden uzaklaşılır. Sulama suyunun içerdiği tuzların türlerine bağlı olarak toprak
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minerallerinin özelliklerinde bir takım denge reaksiyonları oluşur ve toprak su çözeltisinin
özellikleri değişir.
Toprakta fiziksel açıdan su – hava dengesinin sağlanması ve kümeli bir yapının
olması arzu edilir. Toprakta oluşacak kümeli yapı, suyun hareketini kolaylaştırarak iyi bir
su hava dengesinin oluşmasına yardımcı olur. Toprakta kümeli yapının oluşmasına etki
eden faktörlerden bir tanesi de iki ve üç değerlikli katyonlardır. İki ve üç değerlikli
katyonlar ve özellikle de Ca, kolloidal toprak tanelerinin gevşek formda kümeleşmesine
neden olur. Bu biçimde kümeleşen toprak taneleri, organik atıkların etkisi ile daha
dayanıklı bir hale dönüşür. Buna karşılık Na gibi tek değerlikli katyonlar iki ve üç
değerlikli katyonların aksine toprakta teksel yapı oluşumuna neden olurlar.
Toprağın organik ve kil fraksiyonları negatif elektrik yüklüdürler ve pozitif
değerlikli katyonları absorbe ederler. Toprakta, kalsiyum iyonu yeterli düzeyde ise toprak
fiziksel yapısı, bitki gelişimi için uygun olur. Ayrıca infiltrasyon hızı, hava ve su
geçirgenliği, gözenek oranı gibi bitki açsından önemli olan özelliklerde uygun olur. Ancak
absorbe edilen Na miktarı, toplam katyonların %10 ve 15’ini geçerse kil kompleksleri
dispers olurlar ve belirtilen toprağın infiltrasyon hızını, su ve hava geçirgenliğini özellikleri
azalır.
Bitki kök bölgesinde kil oranının düşük olduğu koşullarda değişebilir sodyum
yüzdesi (DSY) 15’e kadar izin verilmektedir. Ancak kil içeriği yüksek topraklarda bu
değer bitki besleme koşulları da dikkate alındığında 6’dan düşük olması gerekmektedir.
Diğer bir ifadeyle bitki kök bölgesinde DYS’ninin 6’dan az olması hem bitki besin
elementi alımı açısından hem de toprak fiziksel özellikleri açsından son derece önemlidir.
Sulama suyu olarak kullanılacak tuzlu suların kullanımında, sulama suyunun EC ve SAR’ı
ile bitki kök bölgesinin DSY ve katyon değişim kapasitesi birlikte değerlendirilmeli ve
izlenmelidir.
TEŞEKKÜR
Çalışma, ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından
FBA-2015-467 Nolu proje ile desteklenmiştir Söz konusu kuruma yapmış oldukları mali
desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
5. KAYNAKLAR
ASHARI M.E., GHOLAMI M. (2010). The Effect of Increased Chloride (cl-) Content in
Nutrient Solution on Yield and Quality of Strawberry (Fagaria ananassa Duch.)
Fruits. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 18(1), 37-44.
ASHRAF M., FOOLAD M.R. (2007). Improving Plant Abiotic-Stress Resistance by
Exogenous Application of Osmoprotectants Glycine Betaine and Proline. Environ.
Exp. Bot., 59, 206-216.
AYYILDIZ M. (1990). Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri, Ankara Ü. Zir.
Fak. Yayınları, Yayın No:1130, Sayfa No: 65-66, Ankara.
BERGES J.A., COCHLAN W.P., HARRISON P.J. (1995). Laboratory and Field
Responses of Algal Nitrate Reductase to Diel Periodicity in Irradiance, Nitrate
Exhaustion and the Presence of Ammonium. Mar. Ecol. Prog. Ser. 124-128.
DEMİR I., MAVİ K.M., OKÇU G. (2003). Effect of Salt Stress on Germination and
Seedling Growth in Serially Harvested Aubergine (Solanum melongena L.) Seeds
During Development, 51, 125-131.
368

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

DONTSOVA K., NORTON L.D. (2001). Effects of Exchangeable Ca:Mg Ratio on Soil
Clay Flocculation, Infiltration and Erosion. Sustaining the Global Farm. In: D.E. Stott,
R.H. Mohtar and G.C. Steinhardt (eds). Selected papers from the 10th International
Soil Conservation Organization Meeting held May 24-29, 1999 at Purdue University
and the USDA-ARS National Soil Erosion Research Laboratory. Pages 580-585.
EKMEKÇİ E., APAN M., KARA T. (2005). Tuzluluğun Bitki Gelişimine Etkisi. OMÜ
Zir. Fak. Dergisi, 20(3), 118-125.
FLOWERS T.J., YEO A.R. (1981). Variability in the Resistance of Sodium Chloride
Salinity within Rice (Oryza sativa L.) Varieties. New Phytol. 88, 363-37.
INAL A., GUNES A. AKTAS M. (1995). Effects of Chloride and Partial Substitution of
Reduced Forms of Nitrogen for Nitrate in Nutrient Solution of the Nitrate, Total
Nitrogen and Chlorine Contents of Onion. Journal of Plant Nutrition. 18, 2219-2227.
KALEFETOĞLU T., EKMEKÇİ Y. (2005). The Effect of Drought on Plant and Tolerance
Mechanisms. Gazi University Journal of Science 18(4), 723-740.
KANBER R., ÜNLÜ M. (2010). Tarımda Su ve Toprak Tuzluluğu. Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 281. Adana.
LEOPOLD A.C., WILLING R.P. (1984). Evidence of Toxicity Effects of Salt on
Membranes. In: Salinity Tolerance in Plants, (eds. R.C. Staples and G.H. Toenniessen)
LEWITT J. (1980). Responses of Plants to Environmental Stresses Vol. II, (2nd ed.)
Academic Press, New York
MAAS E.V., HOFFMAN G.J. (1977). Crop Salt Tolerance - Current Assessment. J. Irrig.
and Drainage Div., ASCE 103 (IR2), 115-134.
MARTINEZ-BELTRAN J., MANZUR C.L. (2005). Overview of Salinity Problems in the
World and FAO Strategies to Address the Problem. Proceedings of the International
Salinity Forum, Riverside, California, April 2005, 311–313.
ÖZKAY F., KIRAN S., TAŞ İ., KUŞVURAN Ş. (2014). Effects of Copper, Zinc, Lead
and Cadmium Applied with Irrigation Water on Some Eggplant Plant Growth
Parameters and Soil Properties. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(3), 377-383.
SIEGEL S.M., SIEGEL B.Z., MASSEY J., LAHNE P., CHEN J. (1980). Growth of Corn
in Saline Water. Physiol Plant, 50, 71-73.
VAN WUK D.J., HUTCHINSON T.H. (1995). The Ecotoxicity of Chlorate to Aquatic
Organism. Ecotoxic. Envıron. Safety. 32, 244-253.
YURTSEVEN E. (2016). Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk ders notları. Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Ankara
YURTSEVEN E., ÖZTÜRK H.S. (2001). Sulama Suyu Tuzluluğunun Tınlı Toprakta
Profil Tuzluluğuna Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 7 (3), 1-8
YURTSEVEN, E. (1997). Ülkemiz Nehir Su Kaynaklarının Kalite Değerlendirmesi. VI.
Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 5-8 Haziran 1997, Kirazlıyayla, Bursa,
s. 453-459
YURTSEVEN E., ÇAYCI G., SEVİMAY C.S., ÖZTÜRK A., PARLAK M., YALÇIN L.
(2002). Tuzluluk ve Su Miktarlarının Macar Fiği (Vicia pannonica, Crantz) Verimi ve
Toprak Tuzluluğuna Etkisi: I. Yıkama Uygulanmayan Koşul. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım
Bilimleri Dergisi, 8(1), 1-6.

369

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

YÜKSEK KLOR İÇEREN SULAMA SULARININ BUĞDAY
TÜRLERİNDE BİTKİ İYON İÇERİĞİNE ETKİSİ
İsmail TAŞ1

Yalçın COŞKUN2
Tuğba YETER3
Yusuf Ersoy YILDIRIM4
Ceren GÖRGÜŞEN3
Fatma ÖZKAY5

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Çanakkale,
Türkiye
2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lâpseki Meslek Yüksek Okulu, Lâpseki-Çanakkale, Türkiye
3
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
4
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Ankara, Türkiye
5
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
1

Sorumlu yazar: tas@comu.edu.tr

Özet
Su yaşamın vazgeçilmez unsurudur. Son yıllarda yaşanan iklim düzensizlikleri ve buna bağlı olarak
farklı seviyelerde ortaya çıkan kuraklıklar ve sektörlerin su talebindeki artış, su kaynaklarının akılcı
kullanımı ve korunmasını, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde önemli kılmaktadır. Hızlı
nüfus artışına bağlı olarak artan gıda ihtiyacının karşılanabilmesi ancak tarımsal üretimin
artırılması yoluyla mümkün olabilir. Bu durum, tarımda su talebinin artmasına neden olmaktadır.
Su kullanımında, sektörler arası rekabetin giderek artması, en çok su kullanan tarım sektöründe su
tasarrufunu ve düşük kaliteli sulama sularının kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Özellikle
evsel atık sular bitki besin elementlerinin yanı sıra bünyesinde yüksek oranda klor iyonu
bulundurabilmektedir. Bitki kök bölgesinde, besin maddelerinin dengesini bozacak miktarda
istenmeyen tuz iyonlarının birikmesi, başta azot, fosfor ve potasyum alımının yanında diğer besin
iyonlarının alımını da etkilemektedir. Buna bağlı olarak da bitkiler, gerek metabolizma olarak
gerekse verim açısından bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedir. Yapılan bu çalışmada, SAR
(Sodyum Absorbsiyon Oranı) değeri 3’den küçük olacak şekilde farklı tuz kaynaklarından, farklı
elektriksel iletkenliğe (EC) sahip (0.5, 2, 4 ve 8 dS/m) sulama suları hazırlanmış ve saksılarda
buğday bitkisi yetiştirilmesinde (çimlendirmeden itibaren) kullanılmıştır. Tuzlu suların
hazırlanmasında NaCl, CaCl2 ve MgCl2 tuz kaynakları kullanılmıştır. Sulamada söz konusu
özelliklere sahip sulama sularının kullanılması, bitkilerin makro (N, P, K, Ca, Mg, ve Cl) ve mikro
(Fe, Mn, Cu ve Zn) element içeriklerini, istatistiksel açıdan %1 önem düzeyinde etkilediği
belirlenmiştir. Bitki bünyesinde Cl içeriği 21500-91700 ppm; N içeriği %1.89-2.52; Ca içeriği
%0.12-0.34; Mg içeriği %0.03–0.11; K içeriği %0.89 – 1.42 ve P içeriği %0.07-0.12 arasında
değişim sergilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sulama Suyu Tuzluluğu, Klor, Bitki İyon İçeriği

THE EFFECTS OF HIGH CHLORINE CONTAINING IRRIGATION
WATER ON PLANT ION COMPOSITION IN VARIETY OF WHEAT
Abstract
Water, the indispensable element of life, the climate irregularities that have lived in recent years,
and the resulting drought in different levels and the increase in water demand of the sectors, make
rational use and conservation of water resources important both nationally and internationally. The
increased food demand due to rapid population growth can only be achieved by increasing
agricultural production. In this case, water demand in agriculture is increased. Increasing
competition among the sectors in water use, water saving in the agricultural sector which uses the
most water and making the use of low quality irrigation water obligatory. Domestic wastewater, in
particular, can contain chlorine ions in high concentrations alongside plant nutrients. The
accumulation of undesirable salt ions in the root zone of the plant, which would disrupt the balance
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of nutrients, affects the uptake of other nutrients as well as nitrogen, phosphorus and potassium.
Consequently, plants are negatively affected by this trouble, both in terms of yield and metabolism.
In this study, irrigation water (0.7, 2, 4 and 8 dS/m) with different salt concentration as SAR
(Sodium Absorption Ratio) value is less than 3 applied to wheat from germination at pots.
Chlorine-based salt solutions (NaCl, CaCl2 ve MgCl2) were used for the preparation of saline
water. It has been determined that the use of irrigation waters having the characteristics in the
irrigation affects the macro (N, P, K, Ca, Mg, and Cl) and micro (Fe, Mn, Cu and Zn) element
contents of the plants statistically at 1% significance level. Cl content in the plant is 21500-91700
ppm; N content 1.89-2.52%; Ca content 0.12-0.34%; Mg content 0.03-0.11%; K content varied
from 0.89 to 1.42 and P content varied from 0.07 to 0.12%.
Key Words: Irrigation Water Salinity, Chlorine, Plant Ion Composition

1. GİRİŞ
Bitkilerin sağlıklı gelişebilmeleri için ihtiyaç duyulan elementlerin su, toprak ve
hava içerisindeki dağlımı alınabilir formun yanında toksisite sınırı oluşturmayacak
değerlerde olmalıdır. Günümüzde bitki besin elementleri en yaygın çalışılan ve aynı
zamanda çok geniş ve önemli konulardandır. Bitkiler yaklaşık 90 civarında besin
maddesini sudan, topraktan ve havadan almaktadır. Söz konusu elementlerden yaklaşık
yirmiye yakın element bitkilerin gelişebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu
elementler olup kalan kısmı ise büyüme ve gelişmeyi teşvik ederek daha kaliteli ve verimli
ürün almayı sağlayan yararlı elementlerdir. Bitki gereksinimi olan elementlerin her birisi
bitki büyüme ve gelişiminde farklı görevlere sahiptir. Bu nedenle söz konusu elementlerin
bitkilerdeki miktarlarına bağlı olarak bir sınıflandırma yapılmaktadır. Bitkilerin en fazla
ihtiyaç duydukları ve bünyelerinde bulundurdukları elementler, makro element (karbon,
hidrojen, oksijen, azot, potasyum kalsiyum, fosfor, magnezyum ve kükürt) olarak ifade
edilirken bunların dışında kalanlara ise mikro element (büyük oranda demir, klor, bakır,
mangan, çinko, molibden, bor ve nikelden oluşmaktadır) olarak tanımlanmaktadır.
Sulama suyu ile birlikte bitki kök bölgesine tuz iletimi de olmaktadır (Yurtseven,
1999; Akgül, 2003; Yurtseven ve Bozkurt, 1997; Kanber ve ark., 1992). Sulama suyu ile
iletilen tuzlar, bitki kök bölgesindeki toprakta birikerek, yetiştirilen bitkiyi farklı
biçimlerde etkiler. Aynı zamanda söz konusu tuzlar toprak fiziksel özelliklerini de
etkileyebilir ve doğrudan bitkide toksisiteye neden olarak verimde azalmalara yol açar
(Kara ve Apan, 2000). Bitki kök bölgesindeki fazla tuz, bitkinin gelişmesini önemli ölçüde
sınırlar. Biriken bu tuzlar, bitki büyümesine fiziksel, kimyasal ve dolaylı etki olmak üzere
üç şekilde etki eder. Fiziksel etki; ozmotik basıncın yükselmesi sonucu bitkinin su alımı ve
dolayısıyla beslenmesi yavaşlar veya tamamıyla durur. Bitki su alımında güçlük çeker.
Buna ozmotik basınç etkisi de denir. Kimyasal etki; bir kısım tuzlar, bitki besin
maddelerinin alımını zorlaştırıp, metabolizmayı bozarak bitkinin bünyesine zarar verirler.
Buna özel iyonların toksisitesi de denir. Dolaylı Etki; tuzluluk veya sodikliğin toprak
üzerinde meydana getirdiği değişiklikler, bitkilerin gelişmesine etki eder. Örneğin su
alımının sağlanması için metabolik enerjinin kullanılması ve verimde düşme meydana
gelmesi gibi (Ekmekçi ve ark., 2005).
Epstein ve Bloom (2005)’e göre bir bitki besin elementi zorunluluğunda iki kriter
dikkate alınmaktadır. Bunlardan birincisi; bitki besin elementinin bitki metabolizmasının
ya da strüktürünün esas parçası olan bir molekülün bölümünü oluşturmasıdır. İkincisi,
bitkinin büyüme ve gelişmesinde anormallik göstermesi bitkinin yetiştiği ortamdaki besin
elementinin yetersizliğinden kaynaklanırken, bitkinin normal büyüme ve gelişme
göstermesinin besin elementinin var olması durumunda gerçekleşmesidir (Bolat ve Kara,
2017). Yapılan farklı çalışmalar dikkate alındığında bitkilerin ihtiyaçlarına göre besin
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elementleri makro ve mikro elementler olarak ikiye ayrılmaktadır. Makro besin elementleri
mikro elementlere kıyasla bitki tarafından daha fazla gereksinim duyulan elementlerdir. Bu
yüzden mikro besin elementlerine minör ya da iz elementleri de denilmektedir (Fageria,
2009; Kacar ve Katkat, 2010; Bolat ve Kara, 2017).
Bitkiler en uygun şekilde gelişebilmeleri için en az 17 bitki besin maddesine ya da
elemente ihtiyaç duymaktadır. Bu elementlerden ilk üçünü hidrojen, oksijen ve karbon
oluşturmaktadır (White, 2006; Gardiner ve Miller, 2008; Fageria, 2009). Söz konusu
elementler büyük oranda su ve havadan alındıkları için mineral olmayan bitki besin
elementleri olarak değerlendirilmektedir. Bitki kütlesinin çok büyük bir kısmını (% 95)
oluşturmalarına rağmen yeterli kaynaklarının olmasından dolayı bitki beslemede hemen
hemen hiç dikkate alınmamaktadır (Jones ve Jacobsen, 2001; Fageria, 2009; Kacar ve
Katkat, 2010; Bolat ve Kara, 2017).
Doğada en yaygın klor kaynakları apatit Ca5(F, Cl) PO4)3 ve sodalit
(Na4Al3Si3O12Cl) mineralleri ile ikincil olarak oluşan NaCl, KCl ve MgCl2 mineralleridir.
Doğal koşullarda serbest olarak bulunmayan bir element olup, daha çok sodyum klorür
(NaCl) olan maden klorürleri şeklinde bulunmaktadır. Deniz suyunun yanında zaman
zaman magnezyum klorür ve potasyum klorür olarak da bulunabilmektedir (Kantarcı,
2000; Boşgelmez ve ark., 2001).
Klor fotosentez olayında ve yaprakların turgor basıncı yapmasında bitkiler
tarafından ihtiyaç duyulan bir bitki besin elementidir. Adenozintrifosfataz (ATP) enziminin
aktivasyonunda rol oynar. Stoma hareketlerinin düzenlenmesinde ve hücre çoğalmasında
etkilidir (Plaster, 1992; Boşgelmez ve ark., 2001; McCauley ve ark., 2009; Kacar ve
Katkat, 2010; Bolat ve Kara, 2017). Klorun nitrifikasyon üzerine geriletici rol oynadığı,
Mn+3 ve Mn+4 oksitlerinin bitkiye yarayışlı Mn+2 şekline dönüşmesine olumlu ve önemli
etki yaptığı saptanmıştır. Klorlu gübrelerin çeşitli bitkilerde görülen hastalıkları geriletici
etki yaptığı bildirilmektedir (Gardiner ve Miller, 2008; Kacar ve Katkat, 2010; Bolat ve
Kara, 2017).
Bitkiler için klorun gerekliliği, son birkaç on yıllık dönemde yapılan çalışmalar
neticesinde saptanmıştır. Ancak klor gereksinimi çok azdır ve bu nedenle de pratikte klor
noksanlığı nadiren görülebilmektedir. Çoğunlukla yağmur sularında bulunan klor bitki
ihtiyacını büyük oranda karşılayabilmektedir. Deniz etkisinin görüldüğü alanlarda özellikle
kıyı şeridinde ve klor içeriği yüksek sulama sularıyla sulanan alanlarda topraklarda
bulunan klor, bitki gereksiniminin oldukça üstünde olup genellikle zarar oluşturabilecek
düzeylerdedir. Yeterli yıkanmanın bulunmadığı koşullarda topraklar nispeten yüksek
düzeyde klor içerebilir. Toprakta artan klor, bitkilerin daha fazla miktarda klor absorbe
etmenlerine neden olur. Klorun tek kaynağı sulama suları değildir. Sulama sularının
yanında gübreler, bitki gelişim düzenleyicileri, hormonlar ve ilaçlar gibi kimyasallar da
klor elementi içerebilmektedir.
Klor noksanlığında yaprak kenarlarında solma, bazı durumlarda kloroz görülür.
Bitkilerde klor toksisitesi daha sık karşılaşılan bir sorundur. Tuzlu topraklar üzerinde
yetiştirilen bitkilerde çoğu kez klor toksisitesi görülür. Buna ait belirtiler genellikle yaprak
uçları ve kenarlarında yanma, bronzlaşma, erken sararma ve dökülme gibi şekillerde ortaya
çıkabilmektedir. Tütün, fasulye, turunçgiller, patates, marul, bezelye, soğan klor
toksisitesine karşı hassas olan bitkilerin başında gelmektedir. Şeker pancarı, arpa, mısır,
ıspanak ve domates klor toksisitesine dayanıklı bitkiler olarak bilinirler. Özellikle hassas
olan bitkilerin makro besin elementi gübrelemesinde, klor içermeyen gübrelerin
kullanılmasına özen gösterilmelidir. Yapılan bu çalışmada, sulama suyu SAR (Sodyum
Absorbsiyon Oranı) değeri 3’den küçük olacak şekilde farklı tuz kaynaklarından, farklı
elektriksel iletkenliğe (EC) sahip (0.7, 2, 4 ve 8 dS/m) sulama suları hazırlanmış, sera
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koşullarında saksılarda buğday bitkisi yetiştirilmiştir. Sulamada klor içeriğine sahip sulama
sularının kullanılması durumunda, bitki bünyesindeki makro (azot (N), fosfor (P),
potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), ve klor (Cl)) ve mikro (demir (Fe),
mangan (Mn), bakır (Cu) ve çinko (Zn)) element içeriklerinin değişimin nasıl olduğu
saptanmaya çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma 2015 yılında ÇOMÜ Lâpseki Meslek Yüksek Okulu Serasında
yürütülmüştür. Araştırmada, diploid (C7) (siyez buğdayı), tetraploid (Ege 88 (C1),
Sarıçanak 98 (C2), Fuatbey 2000 (C3)) ve hexaploid (Kaşifbey 95 (C4), Menemen (C5),
Gönen 98 (C6), buğday çeşitleri bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. Çalışma sera
koşullarında tesadüf parselleri deneme deseninde iki faktörlü ve 4 tekerrürlü olarak
yürütülmüştür.
Çalışmada 1600 g kuru harç toprağı alabilen saksılar kullanılmıştır. Her saksıya 20
adet tohum ekilmiş olup çimlenmeden sonra her saksıda 10 adet bitki kalacak şekilde
seyreltme işlemi yapılmıştır (Alpaslan ve ark., 1998). Çimlendirme ortamı olarak
kullanılan harç, tarla toprağı: kum: yanmış ahır gübresi (1:1:1) olacak şekilde
hazırlanmıştır. Saksılarda, serbest drenaj koşulları oluşturulmuştur. Saksılara taban gübre
olarak 200 mg N/kg toprak, 100 mg P2O5/kg toprak ve 125 mg K2O/kg toprak düzeyinde
uygulanmıştır. Harç toprağı naylon bir örtü üzerine konularak gübrelerle iyi bir şekilde
karıştırıldıktan sonra saksılara doldurulmuştur. Her saksı bir tekerrür olarak dikkate
alınmış olup bitkilerden elde edilen veriler ayrı ayrı değerlendirilip ortalaması alınarak her
saksı için bir değer belirlenmiştir. Saksılardan alınan bitkilerde N, P, K, Ca, Mg, Cl, Fe,
Mn, Cu ve Zn elementleri Kacar ve İnal (2008)’da verilen esaslara göre Toprak Gübre ve
Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü’nün ilgili laboratuvarında analiz edilmiştir.
Elde edilen veriler; JMP 5 istatistik paket programından faydalanılarak varyans analizleri
yapılarak ortalamalar arasındaki farklılıklar Tukey testine göre gruplandırılmıştır.
Çalışmada sulama suyu olarak kullanılacak suyun SAR değerinin 3’den küçük ve
Ca/Mg oranı 2’den büyük olacak şekilde farklı tuzluluk kaynakları (NaCl, MgCl 2, CaCl2)
kullanılarak oluşturulmuştur. Sulama sularında en yaygın bulunan katyonlar Na, Ca, Mg,
ve az miktarda potasyum bulunabilmektedir. Bu nedenle sulama sularının hazırlanmasında
söz konusu tuzlar kullanılmıştır. Tuzluluk seviyelerinin belirlenmesinde sulama suyunun
elektriksel iletkenliği dikkate alınmış ve T0=0.7 [kontrol], T1=2, T2=4, ve T3=8 dS/m
iletkenliğe sahip sulama suları 25 litre hacme sahip plastik kaplarda hazırlanmıştır.
Hazırlanan tuzlu sulama sularının EC’leri ve pH’ları kontrol edilmiş ve bitkilerde su stresi
oluşturmayacak şekilde uygulaması yapılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma sonunda elde edilen bitki örneklerinde, bitkiler için önemli iyonların
analizleri yapılmış ve ilgili başlığın altında açıklanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde
artan sulama suyu tuzluluğu, bitki iyon içeriğinde istatistiksel olarak önemli (p<0.01)
değişimlere neden olmuştur. Uygulamalar arasındaki farklılıklar Tukey çoklu karşılaştırma
testi ile analiz edilmiş ve oluşan gruplar Çizelge 1’de sunulmuştur.
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3.1. Makro Besin Elementi Değişimi
Azot içeriğindeki değişim
Sudan sonra bitkiler tarafından en fazla kıtlığı çekilen besin elementi olan azot,
bitki gelişiminin en önemli besin elementi olarak kabul edilebilir (Çepel, 1996; Gardiner
ve Miller, 2008; Fageria, 2009). Azotun en önemli kaynağı atmosfer olmasının yanında
hidrosfer ve canlılarda da önemli oranlarda bulunur. Topraktaki azotun ana kaynağı ise
toprak organik maddesidir. Organik maddenin parçalanması neticesinde oluşan azot
bitkiler için faydalıdır (Çepel, 1996; Kantarcı, 2000; Boşgelmez ve ark., 2001).
Artan sulama suyu elektriksel iletkenliği, her üç ploidi seviyesinde de etkili
olmuştur. Sulama suyu EC’sinin yükselmesine bağlı olarak, bitkilerin azot içerikleri
azalma göstermiştir. Kontrol konusunda diploid çeşitte %2.39; tetraploid çeşitlerde %2.402.49 ve hexaploid çeşitlerde ise %2.47-2.52 değişim sergilemiştir. Sulama suyu elektriksel
iletkenliğinin 2’dS/m olduğu koşullarda diploid çeşitte %2.21; tetraploid çeşitlerde %2.292.37 ve hexaploid çeşitlerde ise %2.22-2.26 değişim göstermiştir. Sulama suyu elektriksel
iletkenliğinin 4’dS/m olduğu koşullarda diploid çeşitte %2.14; tetraploid çeşitlerde %2.152.16 ve hexaploid çeşitlerde ise %2.05-2.20 değişmektedir. Sulama suyu elektriksel
iletkenliğinin 8’dS/m olduğu koşullarda diploid ve hexaploid çeşitler sulama suyunda
bulunana yüksek konsantrasyondaki klordan kaynaklı olarak gelişim sağlayamamıştır.
Ancak tetraploid çeşitlerde az da olsa gelişme göstermiştir. Bu çeşitlerde azot oranı %1.892.02 arasında değişim sergilemiştir.
Azot bitkide birçok önemli organik bileşiğin yapısında yer alır. Proteinler, amino
asitler, nükleik asitler, enzimler, klorofil, ATP, ADP azot içeren önemli organik
bileşiklerdir (Aktaş ve Ateş, 1998; Boşgelmez ve ark., 2001; Güzel ve ark., 2004; Gardiner
ve Miller, 2008; McCauley ve ark., 2009). Azot bitkide gerçekleşen birçok fizyolojik ve
biyokimyasal olayda çok önemli rol oynar. Proteinlerin ve klorofilin sentezinde azotun
etkisi çok büyüktür. Bitkide yeni hücrelerin oluşumu için azot gereklidir. Azot
noksanlığında bitkilerde büyüme oranı düşer. Bitkinin özellikle vejetatif gelişmesini
olumsuz etkiler. Yaprak ve gövde sistemi oldukça zayıflar. Benzer olarak kök gelişmesi ve
özellikle köklerde dallanma zayıflar. Çiçeklenme ve meyve tutma oranı azalır ve meyveler
küçük kalır. Bitkilerin genel görünümleri koyu ve canlı yeşil yerine, açık yeşil bir hal alır.
Yaprak alan indeksi düşer ve fotosentez olayı daha az gerçekleşir. Noksanlığın daha ileri
boyutlarda olması halinde, yapraklarda kloroz görülür. Kloroz, yaprağın homojen olarak
sararması şeklinde ortaya çıkar. Azot noksanlığı arttığında, yapraklar kahverengine
dönüşür ve ölür (Foth, 1984; Aktaş ve Ateş, 1998; Boşgelmez ve ark., 2001; Güzel ve ark.,
2004; Fageria, 2009; Kacar ve Katkat, 2010)
Fosfor içeriğindeki değişim
Bitkilerin fosfor içerikleri, azot içeriğinde olduğu gibi artan sulama suyu tuzluluğu,
her üç ploidi seviyesinde de çeşitlerin fosfor içeriğinde etkili olmuştur. Sulama suyu
elektriksel iletkenliğinin yükselmesine bağlı olarak bitkilerin fosfor içerikleri azalma
göstermiştir. Kontrol konusunda, tüm çeşitlerin fosfor içeriği %0.11-0.12 değişim
göstermektedir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 2’dS/m olduğu koşullarda her üç
ploidi seviyesinde de %0.09-%0.10 arasında değişim sergilemiştir. Sulama suyu elektriksel
iletkenliğinin 4’dS/m olduğu koşullarda ise çeşitlerin fosfor içeriği %0.08-0.09 iken bu
değer sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 8’dS/m olduğu koşullarda hafif daha azalarak
her üç ploidi seviyesinde %0.07-0.09 arasında değişim göstermiştir. Sulama suyunda
bulunana yüksek konsantrasyondaki klor fosfor alımında düşüşe neden olduğu söylenebilir.
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Potasyum içeriğindeki değişim
Buğday yeşil aksamının potasyum içeriği, azot ve fosfor elementinde olduğu gibi
artan sulama suyu elektriksel iletkenliği, her üç ploidi seviyesinde de çeşitlerin potasyum
içeriğinde etkili olmuştur. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin yükselmesine bağlı olarak
bitkilerin potasyum içerikleri azalma göstermiştir. Kontrol konusunda, diploid çeşidin
potasyum içeriği %1.35; tetraploid çeşitlerde %1.36-1.42 ve hexaploid çeşitlerde ise
%1.37-1.41 arasında değişim göstermiştir.
Çizelge 1. Bitkilerin iyon içerikleri
Konu
T0C1
T0C2
T0C3
T0C4
T0C5
T0C6
T0C7
T1C1
T1C2
T1C3
T1C4
T1C5
T1C6
T1C7
T2C1
T2C2
T2C3
T2C4
T2C5
T2C6
T2C7
T3C1

N
(%)
2.40
abc
2.48
a
2.49
a
2.52
a
2.48
a
2.47
ab
2.39
abcd
2.37
abcde
2.29
cdefg
2.29
bcdef
2.25
cdefgh
2.26
cdefgh
2.22
defghı
2.21
efghı
2.15
fghıj
2.15
fghıj
2.16
fghıj
2.20
efghı
2.11
ghıj
2.05
ıjk
2.14
fghıj
2.10
hıj

P
(%)
0.11
ab
0.12
a
0.12
a
0.12
a
0.11
ab
0.11
ab
0.11
ab
0.10
bcd
0.10
bcd
0.10
bcd
0.09
defg
0.10
bcd
0.09
defg
0.09
defg
0.09
defg
0.09
defg
0.09
defg
0.09
defg
0.09
defg
0.08
fg
0.09
defg
0.09
defg

Makro İyonlar
K
Ca
(%)
(%)
1.36
0.12
abc
n
1.41
0.15
a
klm
1.42
0.15
a
klm
1.41
0.16
a
klm
1.37
0.17
ab
jkl
1.38
0.18
ab
jk
1.35
0.19
abc
ıj
1.34
0.19
abcd
ıj
1.26
0.19
abcdef
ıj
1.27
0.19
abcde
ıj
1.23
0.19
bcdefg
ıj
1.22
0.20
cdefg
ghı
1.14
0.20
efghı
ghı
1.14
0.21
efghı
gh
1.05
0.21
ghıj
gh
1.04
0.22
ghıj
efg
1.07
0.22
fghıj
efg
1.17
0.29
defgh
c
1.00
0.32
hıj
b
0.96
0.32
ıj
b
1.05
0.34
ghıj
a
1.01
0.23
hıj
ef

Mg
(%)
0.03
e
0.04
d
0.04
d
0.04
d
0.04
d
0.04
d
0.05
c
0.05
c
0.05
c
0.05
c
0.05
c
0.05
c
0.05
c
0.05
c
0.05
c
0.06
b
0.06
b
0.10
a
0.10
a
0.10
a
0.10
a
0.06
b

375

Cl
(ppm)
24563
op
23175
op
25213
no
25425
no
28375
mn
25825
no
21500
p
48000
j
37075
kl
35400
l
34425
l
40000
k
45450
j
30050
m
53825
hı
54550
hı
55800
gh
58100
fg
62688
e
59925
ef
51800
ı
85800
b

Fe
(ppm)
89
b
87
bc
85
bc
80
c
98
a
78
c
76
c
75
cd
73
cd
73
cd
73
cd
72
cd
70
d
67
de
63
e
65
de
65
e
64
e
66
de
63
e
61
ef
45
g

Mikro İyonlar
Mn
Cu
(ppm)
(ppm)
9.75
12.5
a
a
9.00
11.5
ab
b
9.00
10.7
ab
bc
8.50
10.3
bc
cd
8.00
9.8
cd
d
8.00
9.6
cd
de
8.00
9.0
cd
ef
7.50
8.5
de
fg
7.00
8.2
ef
fgh
7.00
8.0
ef
ghı
7.00
7.9
ef
ghıj
7.00
7.8
ef
ghıjk
7.00
7.7
ef
hıjk
7.00
7.6
ef
hıjk
7.00
7.5
ef
hıjkl
7.00
7.5
ef
hıjkl
7.00
7.4
ef
ıjkl
6.25
7.2
fg
ıjklm
6.00
7.2
g
jklm
6.00
7.0
g
klmn
6.00
6.8
g
lmn
6.00
6.5
g
mno

Zn
(ppm)
10.72
bc
10.34
cd
9.81
d
9.56
de
12.47
a
8.54
fg
8.23
fgh
7.98
ghı
7.93
ghıj
7.82
ghıjk
11.52
b
8.98
ef
7.69
hıjk
7.65
hıjk
7.35
ıjkl
7.23
ıjklm
7.17
jklm
7.02
Klmn
7.55
hıjkl
7.50
hıjkl
6.82
lmn
6.33
No
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T3C2
T3C3
T3C4

2.02
jk
1.89
k
1.93
k

0.08
fg
0.07
fgh
0.08
fg

0.93
j
0.89
j
0.90
j

0.23
ef
0.24
e
0.26
d

0.06
b
0.06
b
0.06
b

79500
c
68588
d
91700
a

57
f
53
fg
59
f

6.00
g
5.50
gh
4.75
h

6.3
no
6.0
op
5.4
p

5.98
op
5.39
p
6.54
mno

Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 2’dS/m olduğu koşullarda diploid çeşitte
%1.14; tetraploid çeşitlerde %1.26-1.34 ve hexaploid çeşitlerde ise %1.14-1.23 arasında
değişim göstermiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 4’dS/m olduğu koşullarda
diploid çeşitte %1.05; tetraploid çeşitlerde % 1.04-1.07 ve hexaploid çeşitlerde ise %0.961.17 arasında değişmektedir.
Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 8’dS/m olduğu koşullarda diploid ve
hexaploid çeşitler sulama suyunda bulunan yüksek konsantrasyondaki klordan kaynaklı
olarak gelişim sağlayamamıştır. Ancak tetraploid çeşitlerde az da olsa gelişme göstermiştir.
Bu çeşitlerde potasyum oranı %0.89-1.01 arasında değişim sergilemiştir. Tuzlu şartlarda
yetiştirilen bitkilerde verim kaybını önlemek ve bozulan ozmoregülasyonu yeniden
sağlamak temel hedef olmalıdır. Tuz stresine maruz kalmış bitkilerde verimdeki azalışın
diğer bir nedeni de iyon dengesindeki bozulmadır. Bitki dokularında element bağlama
yörelerinde Na ile özellikle K ve Ca gibi diğer katyonik elementlerin rekabete girmesinden
dolayı Na/K ve Na/Ca dengesi hızla bozulmakta ve bu elementlerin alınımı ve taşınımı
azalmaktadır. Bir çeşit K noksanlığı yaratan bu durum, bitkide ozmoregülasyonu
bozmakta, enzimlerin aktivasyonunu engellemekte ve metabolizma olumsuz
etkilenmektedir (Kaya ve Tuna, 2005).
Kalsiyum içeriğindeki değişim
Bitkinin yeşil aksamında yer alan kalsiyum miktarı, artan sulama suyu elektriksel
iletkenliğine bağlı olarak her üç ploidi seviyesinde de etkili olmuştur. Sulama sularının
hazırlanmasında daha öncede dile getirildiği gibi NaCl, CaCl2 ve MgCl2 tuz kaynakları
kullanılmıştır. Buna bağlı olarak artan sulama suyu elektriksel iletkenliği ile birlikte Ca
iyonu da bitki kök bölgesinde artmıştır. EC’nin 4 dS/m’ye kadar olan bölümde artan Ca
konsantrasyonu bitki dokularında da artışa neden olmuştur. Ancak 8 dS/m’de söz konusu
artış yerini azalmaya bırakmıştır. Sulama sularında artan Ca içeriği bitkinin söz konusu
element alınımını artırmıştır. Kontrol konusunda, diploid çeşidin Ca içeriği %0.19;
tetraploid çeşitlerde %0.12-0.15 ve hexaploid çeşitlerde ise %0.16-0.18 arasında değişim
göstermiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 2’dS/m olduğu koşullarda diploid
çeşitte %0.21; tetraploid çeşitlerde %0.19’ a kadar ve hexaploid çeşitlerde ise %0.20’ye
kadar artış sergilemiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 4’dS/m’ye yükseldiğinde
diploid çeşitte %0.34; tetraploid çeşitlerde % 0.22’ye ve hexaploid çeşitlerde ise %0.32’ye
kadar yükselme göstermiştir. Ancak sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 8’dS/m’ye
ulaşması, tetraploid bitkilerin Ca içeriği %0.23 ile hafif bir artış görülürken hexaploid
çeşitte %0.26’ya düşmüştür. Diğer bir ifadeyle ortamdaki yüksek konsantrasyonda Ca ve
Cl iyonu toksisteye neden olmuş hexaploid çeşitte söz konusu elementin alınımını
azaltmıştır.
Magnezyum içeriğindeki değişim
Bitkinin yeşil aksamında yer alan Mg miktarı, Ca’da olduğu gibi artan sulama suyu
elektriksel iletkenliğine bağlı olarak her üç ploidi seviyesinde de etki göstermiştir. Sulama
sularının hazırlanmasında kullanılan tuz kaynaklarına bağlı, olarak artan sulama suyu
elektriksel iletkenliği ile birlikte Mg iyonu da bitki kök bölgesinde artmıştır. Sulama suyu
EC’sinin 4 dS/m’ye kadar Mg konsantrasyonu bitki dokularında artmış ancak 8 dS/m’den
itibaren yerini azalmaya bırakmıştır. Kontrol konusunda, diploid çeşidin Mg içeriği %0.05;
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tetraploid çeşitlerde %0.03-0.04 ve hexaploid çeşitlerde ise %0.04 olarak belirlenmiştir.
Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 2’dS/m olduğu koşullarda tüm çeşitlerde Mg
konsantrasyonu %0.05 civarında belirlenmiştir. EC’nin 4’dS/m’ye yükseldiğinde, diploid
çeşitte %0.10; tetraploid çeşitlerde %0.06’ya ve hexaploid çeşitlerde ise %0.10’a kadar
yükselme göstermiştir. Ancak sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 8’dS/m olduğu
koşulda’ye ulaşması, bitkinin Mg içeriğini tetraploid çeşitlerde % 0.06 olarak değişim
göstermezken hexaploid çeşitlerde ise %0.10’dan %0.06’ya kadar düşmüştür. Başka bir
ifadeyle, ortamdaki yüksek konsantrasyonda Mg ve Cl iyonu toksisteye neden olmuş
hexaploid çeşitte söz konusu elementin alınımı azaltmıştır.
Klor içeriğindeki değişim
Klor, fotosentez olayında ve yaprakların turgor basıncının oluşturulmasında ihtiyaç
duyulan bir bitki besin elementidir. Adenozintrifosfataz enziminin aktivasyonunda rol
oynar. Stoma hareketlerinin düzenlenmesinde ve hücre çoğalmasında etkilidir (Plaster,
1992; Boşgelmez ve ark., 2001; McCauley ve ark., 2009; Kacar ve Katkat, 2010; Bolat ve
Kara, 2017). Bitkinin klor içeriği sulama suyu EC artışına paralel olarak artış göstermiştir.
Bu artışın kaynağı sulama sularının hazırlanmasında kullanılan tuz kaynaklarıdır. Genel
olarak değerlendirildiğinde diploid çeşidin Cl alımı diğer ploidi seviyesindeki çeşitlere
göre daha düşük gerçekleşmiştir. Kontrol konusunda diploid 21500 ppm; tetraploid
çeşitlerde 23175-25213 ppm ve hexaploid çeşitlerde ise 25425-28375 ppm olarak
belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 2’dS/m olduğu koşullarda diploid
30050 ppm; tetraploid çeşitlerde 35400-48000 ppm ve hexaploid çeşitlerde ise 3442545450 ppm’e kadar yükselmiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 4’dS/m olduğu
koşullarda diploid 51800 ppm; tetraploid çeşitlerde 53825-55800 ppm ve hexaploid
çeşitlerde ise 58100-62688 ppm’e kadar yükselmiştir. Sulama suyu elektriksel
iletkenliğinin 8’dS/m yükseldiği durumda tetraploid çeşitlerde 68588-85800 ppm ve
hexaploid çeşitlte ise 91700 ppm’e kadar yükselmiştir. Değerler incelendiğinde bitkilerde
yüksek oranlarda Cl iyonunun olduğu belirlenmiş olup toksik zarar bitkilerde gözle de
görülmüştür. Özbek ve ark. (2001) bildirdiği gibi bitkilerin yaprak uçları ve kenarlarında
yanma, bronzlaşma ve yapraklarda erken dökülme görülmüştür.
3.2. Mikro Besin Elementi Değişimi
Demir içeriğindeki değişim
Bitki bünyesinde bulunan demir miktarı, artan sulama suyu EC’sine paralel olarak
azalma göstermiştir. Kontrol konusunda diploid 76 ppm; tetraploid çeşitlerde 85-89 ppm
ve hexaploid çeşitlerde ise 78-98 ppm olarak belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel
iletkenliğinin 2’dS/m olduğu koşullarda diploid 67 ppm; tetraploid çeşitlerde 73-75 ppm ve
hexaploid çeşitlerde ise 70-73 ppm’e kadar düşmüştür. Sulama suyu elektriksel
iletkenliğinin 4’dS/m olduğu koşullarda diploid 61 ppm; tetraploid ve hexaploid çeşitlerde
çeşitlerde 63-66 ppm civarında belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin
8’dS/m yükseldiği durumda tetraploid çeşitlerde 45-57 ppm ve hexaploid çeşitte ise 59
ppm’e kadar azalma saptanmıştır. Demir klorofilin yapısında bulunmamakla birlikte,
eksikliğinde klorofil üretimi azalır. Bitki büyümesi yavaşlar ve ayrıca protein mekanizması
üzerinde etkilidir (Brady, 1990; Boşgelmez ve ark., 2001; McCauley ve ark., 2009; Kacar
ve Katkat, 2010; Bolat ve Kara, 2017).
Mangan içeriğindeki değişim
Bitki bünyesinde bulunan mangan miktarı, artan sulama suyu EC’sine paralel
olarak azalma göstermiştir. Kontrol konusunda diploid 8 ppm; tetraploid çeşitlerde 9-9.75
ppm ve hexaploid çeşitlerde ise 8-8.50 ppm olarak belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel
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iletkenliğinin 2’dS/m olduğu koşullarda diploid 7 ppm; tetraploid çeşitlerde 7-7.50 ppm ve
hexaploid çeşitlerde ise 7 ppm’e kadar azalma belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel
iletkenliğinin 4’dS/m olduğu koşullarda diploid 6 ppm; tetraploid çeşitlerde 7 ppm ve
hexaploid çeşitlerde 6-6.25 ppm civarında belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel
iletkenliğinin 8’dS/m yükseldiği durumda tetraploid çeşitlerde 5.50-6 ppm ve hexaploid
çeşitte ise 4.75 ppm’e kadar düşüş sergilemiştir.
Mangan bitkilerde farklı faaliyetlerde görev alır. Örneğin, fotosentezde suyun
parçalanmasında rol oynamaktadır. Azot metabolizmasında ve asimilasyonunda etkilidir.
Demir, kalsiyum ve magnezyumun absorpsiyonunda önemli rolü bulunmaktadır. Klorofil
oluşumunda demir ile birlikte faaliyet gösterir. Bitki tohumunun çimlenmesini ve meyve
olgunlaşmasını hızlandırır (Plaster, 1992; Boşgelmez ve ark., 2001; Güzel ve ark., 2004;
Gardiner ve Miller, 2008; Kacar ve Katkat, 2010; Bolat ve Kara, 2017).
Bakır içeriğindeki değişim
Bitki bünyesinde bulunan bakır miktarı, demir ve manganda olduğu gibi artan
sulama suyu EC’sine paralel olarak azalma göstermiştir. Kontrol konusunda diploid 9 ppm;
tetraploid çeşitlerde 10.7-12.5 ppm ve hexaploid çeşitlerde ise 9.6-10.3 ppm olarak
belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 2’dS/m olduğu koşullarda diploid 7.6
ppm; tetraploid çeşitlerde 8-8.5 ppm ve hexaploid çeşitlerde ise 7.7-7.9 ppm’e kadar
azalma belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 4’dS/m olduğu koşullarda
diploid 6.8 ppm; tetraploid çeşitlerde 7.4-7.5 ppm ve hexaploid çeşitlerde 7.0-7.2 ppm
civarında belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 8’dS/m yükseldiği durumda
tetraploid çeşitlerde 6-6.5 ppm ve hexaploid çeşitte ise 5.4 ppm’e kadar düşüş
sergilemiştir. Bakır eksikliği, genç yapraklarda kloroz (sarılık), bodur gelişme, geç
olgunlaşma ve bazı durumlarda dokularda renk maddesi fazlalığı (kahve renk lekesi)
şeklinde kendini gösterebilir. Ayrıca, karbonhidrat içeriğinde azalmaya neden olur (Plaster,
1992; Aktaş ve Ateş, 1998; Boşgelmez ve ark., 2001; McCauley ve ark., 2009; Kacar ve
Katkat, 2010; Bolat ve Kara, 2017).
Çinko içeriğindeki değişim
Bitki bünyesinde bulunan çinko, demir, manganda ve bakırda olduğu gibi artan
sulama suyu EC’sine paralel olarak azalmıştır. Kontrol konusunda diploid 8.23 ppm;
tetraploid çeşitlerde 9.81-10.72 ppm ve hexaploid çeşitlerde ise 8.54-12.47 ppm olarak
belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 2’dS/m olduğu koşullarda diploid
7.65 ppm; tetraploid çeşitlerde 7.82-7.98 ppm ve hexaploid çeşitlerde ise 7.69-11.52 ppm’e
kadar azalma belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 4’dS/m olduğu
koşullarda diploid 6.82 ppm; tetraploid çeşitlerde 7.17-7.35 ppm ve hexaploid çeşitlerde
7.02-7.55 ppm arasında belirlenmiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin 8’dS/m
yükseldiği durumda tetraploid çeşitlerde 5.39-6.33 ppm ve hexaploid çeşitte ise 6.54 ppm’e
kadar düşüş sergilemiştir. Toprakların genellikle yüksek düzeylerde pH, kireç ve kile sahip
olması ve organik maddenin düşük olması mevcut çinkonun bitkilerce alınabilirliğini
sınırlamaktadır (Marschner, 1995 ).
4. SONUÇ
Bitki kök bölgesindeki toprak suyunun tuz içeriği bitki gelişiminde doğrudan veya
dolaylı şekilde görev alır. Söz konusu bölgedeki suyun tuz iyon konsantrasyonu arttıkça
ozmotik basıncın artarak bitkilerin su alımları sınırlanır. Bu duruma bağlı olarak da bitki
gelişimi bundan olumsuz şekilde etkilenir. Ayrıca sulama suyunda ve kök bölgesinde belli
başlı bazı iyonların yüksek olması, özel iyon etkisi göstererek toksisiteye neden olur.
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Bunun sonucunda da bitkiler temel bitki besin elementlerini dengeli alamadıkları için
beklenen ve istenilen şekilde gelişemez ve ürün veremez.
Fotosentez ve yaprakların turgor basıncı için gerekli olan klor, bitkiler tarafından
ihtiyaç duyulan temel besin elementlerinden bir tanesidir. Adenozintrifosfataz enziminin
aktivasyonunda önemli role sahiptir. Ayrıca, stoma hareketlerinin düzenlenmesinde ve
hücre çoğalmasında da etkilidir (Plaster, 1992; Boşgelmez ve ark., 2001; McCauley ve
ark., 2009; Kacar ve Katkat, 2010). Öte yandan klor, nitrifikasyon sürecinde negatif etki
göstermesine karşılık, Mn+3 ve Mn+4 oksitlerinin bitkiye yarayışlı Mn+2 formuna
dönüşmesine olumlu ve önemli katkılar yaptığı saptanmıştır. Ayrıca, klor içeren gübrelerin
çeşitli bitkilerde görülen hastalıkları geriletici etki yaptığı bildirilmektedir (Gardiner ve
Miller, 2008; Kacar ve Katkat, 2010; Bolat ve Kara, 2017).
Sulama suyunda bulunan klor miktarı bitkilerin besin elementi alımını doğrudan
etkilemektedir. Düşük dozlarda besin elementi alınımını teşvik ederken, yüksek dozlarda
hem toksisteye neden olmakta hem de bitki besin elementi alınımı bozmakta ya da
engellemektedir. Chen ve ark., (2010)’nın Wang ve ark., (1990)’dan bildirdiklerine göre,
bitki bünyesinde klor konsantrasyonu 400 mg/kg’ın altında olması gerekmektedir.
Klor iyonu içeriği bakımından Hexploid çeşitler, tetraploid ve diploid çeşitlere göre
daha yüksek oranda bünyelerinde klor bulundurmaktadırlar. Bunun nedeni olarak Coşkun
ve arkadaşlarının (2016) bildirdiği gibi, hexaploid çeşitler diğer çeşitlere oranla daha geniş
bir genoma sahiptirler ve buna bağlı olarak da bünyelerinde yüksek oranda klor iyonu
biriktirmiş olabilecekleri şeklinde değerlendirilmiştir.
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Özet
Bu araştırmada atıksu arıtma tesisleri etrafındaki tarımsal alanlarda üretim yapan işletmecilerin
arıtılmış atıksu kullanımına karşı tutum, davranışlarını ve fikirlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırma kapsamında Ankara’da bulunan üç farklı arıtma prosesine sahip atıksu arıtma tesisi
seçilmiştir. Araştırma verileri seçilen atıksu arıtma tesisleri etrafında yer alan 176 işletmeden anket
yoluyla toplanmıştır. Saha çalışmalarından elde edilen veriler Ki-kare testi ile değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda; atıksu arıtma tesislerine göre işletmecilerin atıksu arıtma tesisinde arıtılan
suyu kaliteli bulma ve arıtılmış atıksu kullanımı istekleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ancak
atıksu arıtma tesis öncesinde ve sonrasında işletmecilerin atıksu arıtma tesisinde arıtılan suyu
kaliteli bulma ve arıtılmış atıksu kullanımı istekleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
görülmüştür. Doğal arıtma prosesine sahip Akdoğan atıksu arıtma tesisinin bölgede tatlı su varlığı
olmasına rağmen Akdoğan Köyü’nde ikamet eden işletmeciler tarafından tatlı su kaynağı olarak
görülmektedir. Kazan ve Tatlar atıksu arıtma tesislerin sahip oldukları arıtma prosesinden
bağımsız, bölgedeki su kıtlığına göre su kaynağı olarak görülmektedir. Tatlı su kaynakları çok olan
Kazan ilçesinde yer alan köylerde işletmeciler arıtılan atıksuyu “arıtılsa dahi kirli” olarak
tanımlamaktadırlar. Su kıtlığı çekilen bölgede yer alan Tatlar atıksu arıtma tesisini bölgedeki
işletmeciler hem su kaynağı olarak görmekte hem de köy ekonomisi üzerindeki olumlu etkisi
nedeniyle arıtılmış atıksuyu kullanmak istemektedirler. Araştırma sonucunda özellikle su kıtlığı
çekilen bölgelerde atıksu arıtma tesisinin su kaynağı olarak çalıştığı, arıtılmış atıksuyun karıştığı
dere vasıtasıyla kullanımı gerçekleştiği gibi köylüler tarafından yapılan kanallar vasıtasıyla direkt
kullanıldığı da görülmüştür. Bu nedenle atıksu arıtma tesisleri için arıtma prosesine karar verilirken
deşarj standartlarının yanında suyun bölgede kullanım koşulları da dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Atıksu Arıtma Tesisi, Arıtma Prosesi, Arıtılmış Atıksu, Su Kalitesi, Su Kıtlığı

USE OF WATER TREATED IN WASTE WATER TREATMENT
PLANT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Abstract
In this study, it is aimed to determine the attitudes, behaviors and ideas of the operators who
produce in the agricultural areas around the wastewater treatment plants against the use of treated
wastewater. Within the scope of the research, a wastewater treatment plant with three different
treatment processes was selected in Ankara. Research data were collected through questionnaires
from 176 operations around selected wastewater treatment plants. Data from field studies were
evaluated by Chi-square test. As a result of the research; It has been found that there is a
meaningful relationship between the quality of treated water and the desire for the use of treated
water in the wastewater treatment plant of operators according to wastewater treatment plants but
there is no meaningful relationship between the quality of treated water and the desire to use treated
water in the wastewater treatment plant of operators before and after wastewater treatment plant.
Akdoğan wastewater treatment plant which has a natural treatment process is seen as a fresh water
source by the residents in Akdoğan Village although it is fresh water existence in the region. Kazan
and Tatlar are considered as a source of water according to the water scarcity of the region,
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independent of the treatment process of the wastewater treatment plants. In villages located in the
Kazan province where there are many fresh water sources, operators describe the treated
wastewater as "dirty even if it is treated". The Tatlar wastewater treatment plant, located in the
region with water scarcity, sees the operators in the region as both water resources and wants to use
treated wastewater due to the positive impact on the village economy. As a result of the research, it
has been seen that the wastewater treatment plant is used directly by water sources, by using the
stream mixed with treated wastewater, and by the villages by channels. Therefore, when the
treatment process is decided for the wastewater treatment plants, the usage conditions in the
watershed area should be taken into consideration in addition to the discharge standards.
Key Words: Wastewater Treatment Plant, Treatment Process, Treated Water, Water Quality,
Water Scarcity

1. GİRİŞ
Dünyamızdaki mevcut tatlı su kaynaklarının %70’i tarımsal faaliyetler kalan %30’u
da evsel ve endüstriyel amaçlar için kullanılmaktadır. Artan su talebine karşılık tatlı su
kaynaklarını yenileyip miktarını artırmak teknik ve ekonomik açıdan sınırlayıcı olduğu için
sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilecek değişik pratik çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu bağlamda arıtılmış atık suların geri kazanımı ve tatlı su kullanımın büyük kısmını
oluşturan tarımsal sulama amaçlı kullanımı için son yıllarda çalışmalar ve uygulamalar
oldukça artmıştır. Atıksuyun tarımda kullanılması gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak
kullanılmakta olup kullanılan suyun %80’den fazlası arıtılmamış ham atıksuyun kullanımı
şeklindedir. Gelişmiş ülkelerde atıksu mevzuat ile belirlenmiş deşarj standartlarına göre
arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilmektedir. Artan su talebi karşısında, tatlı su
kaynaklarının sınırlı olması, gelişen teknoloji ve değişen algı nedeniyle alternatif su
arayışında arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı olası bir çözüm olarak karşımıza
çıkmaktadır (Rose, 1999, Devi ve ark., 2007, Kukul ve.ark., 2010, Yurtseven ve ark.,
2010).
Gelişmiş ülkelerde ileri arıtma ve dezenfeksiyon işlemi uygulanmış arıtılmış
atıksular ABD’de olduğu gibi yeraltı suyunun suni beslenmesinde kullanılmakta ve
akiferde yeraltısuyu ile karışan arıtılmış atıksu kuyulardan çekilerek sulama suyu olarak
kullanılmaktadır. İsrail’in Negev Bölgesinde Eilat Şehri Bölgesel Konseyine bağlı
kibutzlarda akiferden ve arıtılmış deniz suyundan sağlanan suyun yanında yılda 6.5 milyon
m3 sulama suyu arıtılmış atıksudan sağlanmaktadır. 1994’de Tel Aviv yakınlarında
işletmeye alınan Dan Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksu ile binlerce hektar pamuk
tarlası sulanabilmektedir (Anonim, 2011).
Arıtılmış atıksuyun akarsulara deşarjı nedeniyle akarsu rejiminde meydana gelen
değişiklikler su kalitesini, fiziksel yaşamı, biyolojik toplulukları ve ekosistem
fonksiyonunu etkileyebilir. Özellikle nehrin doğal su akışının düşük olduğu zamanlarda
arıtılmış atıksu deşarjları doğal akarsu akım rejimini değiştirebilir (Wakelin ve ark., 2008,
Carey ve Migliaccio, 2008, Graham ve ark., 2011). Örneğin, Kuzeydoğu Colorado, Güney
Platte Nehri Havzasında (62937 km2) 100 adet belediyeye ait atıksu arıtma tesislerinden
deşarj edilen arıtılmış atıksular nedeniyle havzanın toplam yıllık su akışının %69’u
arıtılmış atıksu deşarjından oluşmaktadır. Yaz aylarında ise havzada akan suyun tamamı
arıtılmış atıksudan meydana gelmektedir (Pocernich ve Litke, 1997, Dennehy ve ark.,
1998, Carey ve Migliaccio, 2008). Ozark (Amerika) akarsuyuna ise akarsu su hacminin
ortalama 57 katı kadar ortalama deşarj yapılmakta ve akarsu hacminin %90’ı arıtılmış
atıksudan oluşmaktadır (Ekka ve ark., 2006). Skopje atıksu arıtma tesisinden Vardar
nehrine yapılan arıtılmış atıksu deşarjının nehir debisinin yüksek olması nedeniyle nehir su
hacmi üzerinde etkisi olmamaktadır (Trpecska ve Dodeva, 2009). Ergene Havzası’nda
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Ergene nehir ve nehir kollarında nehir suyunun %78-85’i arıtılmış veya arıtılmamış
atıksudan oluşmaktadır (Görgün ve ark. 2010).
Atıksu arıtma tesislerden kaynaklanan arıtılmış atıksu deşarjları sadece nehir su
hacmini arttırmakla kalmaz yağışlı zamanlarda bölgede taşkın oluşmasına da neden
olmaktadır. Filistin-Beth Lahia atıksu arıtma tesisi bu duruma en iyi örneklerden biridir.
Aşırı yağışların olduğu zamanlarda atıksu arıtma tesisi aşırı yüklenmekte ve bunun
sonucunda lagünleri çevreleyen kum bariyerler yıkılarak taşkınlara sebep olmaktadır
(Fattah ve Rabou, 2011). Bu nedenle yağmur suları atıksu arıtma tesisleri için büyük bir
sorun teşkil etmektedir. Taşkın sorununu çözmek için Kanalizasyon sistemi birleşik olan
taşkın debisini göz önüne alarak dizayn edilmektedir. Örneğin Newscastle atıksu arıtma
tesisi 500 yıllık taşkına göre dizayn edilmiştir. Kanalizasyon sistemi ayrı olan tesisler için
taşkın bir sorun teşkil etmektedir. Örneğin Soma atıksu arıtma tesisi sadece atıksu girişi
olacak şekilde dizayn edilmiştir (Anonim, 2009, Anonymous, 2009a)
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırmada, Ankara İlindeki doğal arıtma, ikincil arıtma (biyolojik karbon
giderim) ve üçüncül arıtma (biyolojik ileri arıtma, azot fosfor giderimli) tesislerinin
etrafında yer alan yerleşim yerlerinde ikamet eden tarım işletmecilerin atıksu arıtma
tesislerinde arıtılan su hakkında bilgi düzeyleri ve arıtılmış atıksu kullanım isteklerini
belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Araştırmanın ana materyalini, Ankara İli’nde yer alan doğal arıtma, ikincil arıtma
(biyolojik karbon giderim) ve üçüncül arıtma (biyolojik ileri arıtma, azot ve fosfor
giderimli) tesisleri etrafında yer alan köylerdeki tarım işletmelerinden anket yardımı ile
elde edilen veriler oluşturmaktadır. Diğer materyaller ise bu konuda yapılmış makaleler,
tezler, ilgili kuruluşların raporları ve arıtma tesisleri için hazırlanan ÇED Raporları ve
konu ile ilgili internet kaynaklarından temin edilen bilgilerdir.
Tez çalışması kapsamında veri toplama yöntemleri arasından işletmecilerle anket,
mülakat ve gözlem yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında işletmecilerin anket
sırasında yazılı olarak ifade edemedikleri ya da ifade etmekten çekindikleri bazı
düşüncelerinin konuşma esnasında daha rahat olarak alınabileceği düşüncesinden hareketle
yüz yüze anket yöntemi tercih edilmiştir. Anket yolu ile toplanan verilere ilaveten ayrıca
köy odasında veya köy kahvesinde işletmecilerle sohbet edilmesi yoluna da gidilmiştir. Bu
şekilde sadece anket verileri ile bilgi toplanması yoluna bağlı kalınmamış, elde edilen
bilgilerin doğruluğu diğer yöntemlerle de kontrol edilmiştir.
Araştırma alanının belirlenmesinde; farklı atıksu arıtma tesislerine uygulanan
yaşam döngüsü analizinin farklı arıtma proseslerinde farklı sonuçlar vermesinden yola
çıkılarak atıksu arıtma tesislerinin bulundukları kırsal alanda ikamet eden tarım
işletmecilerin arıtılmış atıksu kullanımı hakkında bilgi, tecrübe ve tercihlerinin farklı
olacağı kabul edilmiştir. Bu amaçla Ankara ilindeki atıksu arıtma tesisleri
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda biyolojik arıtma tesisine örnek olarak
ülkemizde yaygın olarak kullanılan klasik aktif çamur prosesine sahip Ankara Tatlar
Atıksu Arıtma Tesisi, ileri biyolojik arıtma tesislerine örnek olarak Ankara-Kazan Atıksu
Arıtma Tesisi ve doğal arıtma sistemine örnek olarak Ankara-Akdoğan Köyü Yapay Sulak
Alan Tesisi seçilmiştir. Seçilen bu arıtma tesisleri etrafındaki tarımsal alanlarda üretim
yapan işletmecilerin atıksu arıtma tesislerine karşı tutum, davranışlarını ve fikirlerini
ortaya koyabilecek soruları içeren bir anket çalışması yapılarak veriler elde edilmeye
çalışılmıştır.
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Araştırma kapsamına alınacak olan işletmelerin belirlenebilmesi iki aşamada
gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada gayeli olarak araştırma kapsamında değerlendirilen her bir
atıksu arıtma tesisi için konum olarak arıtılan atıksuyun deşarj edildiği noktanın önünde 2
adet köy ve arkasında 2 adet köy araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Bu çalışma
sonucunda 12 köy araştırma kapsamına alınmış ve arıtma tesislerine göre köylerin dağılımı
aşağıda verilmiştir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Seçilen köyler ve atıksu arıtma tesisleri
Tesis öncesi
Tesis sonrası

Tatlar atıksu arıtma tesisi
Tatlar köyü
Polatlar köyü
Anayurt köyü
Türkobası köyü

Kazan atıksu arıtma tesisi
Kumpınar köyü
Yazıbeyli köyü
Aydın köyü
Emirgazi köyü

Akdoğan atıksu arıtma tesisi
Akdoğan köyü
Üçbaş köyü
Uğurlu köyü
Yukarıkaraören köyü

İkinci aşamada ise araştırma kapsamına alınacak tarımsal işletmeci sayısı tespit
edilmiştir. Bu amaçla TÜİK’den bu tesislerin etrafında yer alan kırsal yerleşim yerlerinin
nüfusları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan da Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS)
kayıtlı işletme büyüklükleri ve sayısı elde edilmiştir. Ayrıca köylere ziyarette bulunarak
elde edilen veriler yeniden düzenlenmiş olup bu çalışma sonunda üç arıtma tesisi etrafında
yer alan 12 köydeki işletmeci sayısı 740 adet olarak bulunmuştur. Örnekleme yönteminde
normal dağılımın sağlanabilmesi için 5 dekardan küçük ve 400 dekardan büyük olan
işletmeler popülasyondan çıkarılmıştır. Böylece popülasyondaki işletme sayısı 646 olarak
bulunmuştur. Akdoğan Yapay Sulak Alan Tesisi sonrasında yer alan Uğurlu Köyünde ise
köyün Kızılcahamam ilçesine yakın olmasına bağlı olarak köyde ikamet edenlerin ilçede
çalışıyor olması nedeniyle tarımla uğraşan yeterli işletmeci bulunamamış ve bu köyde
anket çalışması yapılmamıştır.
Anket yapılacak olan işletmecilerin belirlenmesinde, araştırmanın kısıtı ve amacı
dikkate alınarak tabakalı örnekleme yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Tabakalı
örneklem yöntem ile %95 güven aralığında %5 hata payı oranında örnek hacmi
belirlenmiştir.
Her bir tabaka normal dağılım gösterecek şekilde elde edilen işletme büyüklükleri
gruplandırılmıştır.
Bu gruplar:
I. grup
:
5- 40 dekar araziye sahip işletmeler
II. grup
:
40,01-60 dekar araziye sahip işletmeler
III. grup :
60,01-150 dekar araziye sahip işletmeler
IV. grup :
150,01-400 dekar araziye sahip işletmeler
olarak sınıflandırılmıştır.
''Tabakalı Tesadüfi Örnekleme Yöntemine'' göre her gruptan anket uygulanacak
işletme sayısı belirlenmiştir. Bu aşamada;
n = (N S ( NhSh2))/(N2 D2 + S Nh Sh2)
formülünden yararlanılmıştır (Düz, 2011).
Tabakalara göre işletmeci sayıları I. grupta 41, II. Grupta 10, üçüncü grupta 71 ve
IV. Grupta 54 anket sayısı elde edilmiş olup toplam anket sayısı 176 olarak belirlenmiştir.
Popülasyonu oluşturan 646 işletmeden 176 işletme, örneğe girmiş olup toplam işletme
sayısının %27.2’ini oluşturmaktadır. Elde edilen anket yapılacak işletme sayısı hesaplanan
örnek hacmindeki toplam işletmeci sayısı, ilçelerin popülasyon içindeki oranlarına göre
dağıtılarak Tatlar atıksu arıtma tesisi etrafında 536 (%83), Kazan atıksu arıtma tesisi
etrafında 75 (%12) ve Akdoğan atıksu arıtma tesisi etrafında ise toplam 35 (%5) olarak
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bulunmuştur. Bu dağılıma göre Tatlar atıksu arıtma tesisi etrafında 147, Kazan atıksu
arıtma tesisi etrafında 20 ve Akdoğan atıksu arıtma tesisi etrafında ise 9 işletmeci araştırma
kapsamına alınmıştır.
Elde edilen verilerin istatistiksel çözümleri “SPSS 20.0for Windows” (IBM Inc
2011) programından yararlanılarak yapılmıştır. Yerleşim yerlerindeki işletmeler ile ilgili
demografik bilgiler frekans (f), yüzde dağılımları (%) hesaplanmış, çizelgeler ve çapraz
çizelgeler şeklinde verilerek değerlendirilmiştir.
Verilerin analizinde ise iki değişken arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı
olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılan Ki-kare bağımsızlık testi uygulanmıştır.
Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda α=0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma kapsamında incelenen arıtma tesisleri etrafında yer alan köylerde ikamet
eden işletmecilerin atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atıksu hakkında bilgi düzeyleri ve
arıtılmış atıksu kullanım isteklerini dağılımları çizelgeler halinde verilmiştir.
Çizelge 2’de atıksu arıtma tesisi proseslerine göre işletmecilerin arıtılmış atıksu
kullanımı hakkındaki bilgi düzeyi değişikliğinin istatistiki olarak önemli olup olmadığını
tespit etmek üzere yapılan Ki-kare testi sonucu verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda
atıksu arıtma tesisi prosesinin işletmecilerin arıtılmış atıksu hakkındaki bilgi düzeyleri
üzerinde istatistiki olarak (p<0.05) önemli olduğu görülmüştür (Çizelge 2).
Çizelge 2. Arıtılmış atıksu hakkında bilgi düzeyinin işletmecilere göre dağılımı
Tatlar AAT
Kazan AAT
Akdoğan AAT
Toplam

Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %

Hayır
1
0.7
14
70.0
9
100.0
24
13.6

Evet
146
99.3
4
20.0
0
0.0
150
85.2

Bilmiyorum
0
0.0
2
10.0
0
0.0
2
1.1

Genel
147
83.5
20
11.4
9
5.1
176
100.0

x2 =0.0001, p= 0.0001

Çizelge 2’nin incelenmesi sonucunda, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi etrafındaki
işletmecilerin %99,3’ünün, Kazan Atıksu Arıtma Tesisi etrafındaki işletmecilerin
%20’sinin arıtılmış atıksu hakkındaki bilgilerinin olduğu, Akdoğan Atıksu Arıtma Tesisi
etrafındaki işletmecilerin ise arıtılmış atıksu hakkında bilgilerinin olmadığı görülmüştür.
Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi etrafındaki işletmecilerin arıtılmış atıksu hakkındaki
bilgilerinin bu kadar yüksek olmasının nedeni olarak Tatlar Atıksu Arıtma Tesisinin diğer
iki tesisten daha eski ve tesisin su kıtlığı yaşanan bir bölgede yer alması nedeniyle arıtılmış
atıksuyun deşarj edildiği akarsuyun sulamada kullanılıyor olması düşünülmektedir.
Araştırma alanındaki işletmecilerin arıtılmış atıksuyu kullanma isteğini
değerlendirmek amacıyla yapılan Ki-kare testi sonucunda ise arıtma proseslerinin arıtılmış
atıksu kullanım isteği üzerindeki etkisinin istatistiki olarak (p<0.05) önemli olduğu
görülmüştür (Çizelge 3).
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Çizelge 3. Arıtılmış atıksu kullanım isteğinin işletmecilere göre dağılımı
Tatlar AAT
Kazan AAT
Akdoğan AAT
Toplam

Hayır
2
1.4
17
85.0
7
77.8
26
14.8

Evet
145
98.6
0
0.0
0
0.0
145
82.4

Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %

Bilmiyorum
0
0.0
3
15.0
2
22.2
5
2.8

Genel
147
83.5
20
11.4
9
5.1
176
100.0

x2 =0.0001, p= 0.0001

Çizelge 3’ün incelenmesi sonucunda, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi etrafındaki
işletmecilerin arıtılmış atıksuyu kullanmak istedikleri görülmektedir. Elde edilen bu sonuç
kapsamında yapılan Ki-kare testi sonucunda arıtılmış atıksu kullanım isteği açısından
işletmecilerin atıksu arıtma tesisi arkasında ikamet etmelerinin istatistiki olarak (p<0.05)
önemli olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4).
Çizelge 4. Tatlar atıksu arıtma tesisi etrafındaki işletmecilerin arıtılmış atıksu
kullanım isteği
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %

Tesis önünde
Tesis arkasında
Toplam

Evet
11
84.6
134
100.0
145
98.6

Hayır
2
15.4
0
0.0
2
1.4

Genel
13
8.8
134
91.2
147
100.0

x2 =0.0001, p= 0.002

Çizelge 5’te Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi etrafındaki işletmecilerin (145 kişi)
arıtılmış atıksu kullanmayı neden istedikleri verilmektedir. Çizelgenin incelenmesi
sonucunda tesis önünde yer alan ve arıtılmış atıksuyu kullanmak isteyen işletmecilerin
kuru tarımdan sulu tarıma geçmek istemeleri nedeniyle arıtılmış atıksuyu kullanmak
istedikleri görülmektedir. Tesis sonrasında yaşayan ve arıtılmış atıksuyu kullanmak isteyen
işletmecilerin ise arıtılmış atıksuyun akarsudan daha temiz olması ve bu suyu zaten
kullandıkları için arıtılmış atıksuyu kullanmak istedikleri görülmektedir.
Çizelge 5. Tatlar atıksu arıtma tesisi etrafındaki işletmecilerin arıtılmış atıksu
kullanım isteği nedenleri

Tesis önünde
Tesis
arkasında
Toplam

Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %

Akarsudan Daha
Temiz
0
0.0
111
82.8
111
76.6

Zaten
kullanıyoruz
0
0.0
23
17.2
23
15.9

x2 =0.0001, p= 0.0001
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100.0

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Araştırma alanındaki işletmecilerin arıtılmış atıksuyu kullanmak istememe
nedenleri Çizelge 6’da verilmektedir (26 kişi). Çizelgenin incelenmesi sonucunda Tatlar
Atıksu Arıtma Tesisi etrafındaki işletmecilerin tesisin iyi arıtma yapmadığını düşündükleri
için arıtılmış atıksuyu kullanmak istemedikleri, Kazan Atıksu Arıtma Tesisi etrafındaki
işletmeciler temiz sularının bol olması (%70.6), neyin arıtıldığını bilmeleri (%11.8) ve
güvenli olduğunu düşünmedikleri nedeniyle (%17.6) arıtılmış atıksuyu kullanmak
istemedikleri ve Akdoğan Atıksu Arıtma Tesisi etrafındaki işletmecilerin ise sularının bol
(%57.1) ve güvenli bulmadıkları için (%42.9) arıtılmış atıksuyu kullanmak istemedikleri
görülmektedir.
Çizelge 6. Arıtılmış atıksu kullanmayı istememe nedenlerinin işletmecilere göre
dağılımı
Suyumuz
bol
Tatlar AAT
Kazan AAT
Akdoğan AAT
Toplam

Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %

0
0.0
12
70.6
4
57.1
16
61.5

Neyi
arıttığını
biliyoruz
0
0.0
2
11.8
0
0.0
2
7.7

Güvenli
değil
0
0.0
3
17.6
3
42.9
6
21.3

Tesisin iyi
arıttığını
sanmıyorum
2
100
0
0.0
0
0.0
2
7.7

Genel
7
100.0
17
100.0
2
100.0
26
100.0

x2 =0.0001, p= 0.01

Çizelge 7’de araştırma sahasındaki işletmecilerin atıksu arıtma tesisinde arıtılan
suyu kaliteli bulup bulmadıkları verilmektedir. Çizelgenin incelenmesi sonucunda
işletmecilerin %76.1’inin arıtılmış atıksuyu kaliteli bulduğu, %1.7’sinin kaliteli bulmadığı
ve %22.2’sinin bu konuda herhangi bir fikrinin olmadığı görülmektedir. Tatlar Atıksu
Arıtma Tesisi etrafındaki işletmecilerin %90.5’i arıtılmış atıksuyu kaliteli bulurken,
Akdoğan Atıksu Arıtma Tesis etrafındaki işletmecilerin %11.1’i arıtılmış atıksuyu kaliteli
bulmamaktadır. Kazan Atıksu Arıtma Tesisi etrafındaki işletmecilerin tesiste arıtılmış
atıksu hakkında herhangi bir görüşleri bulunmamaktadır.
Çizelge 7. İşletmecilerin arıtılmış atıksuyu kaliteli bulması
Tatlar AAT
Kazan AAT
Akdoğan AAT
Toplam

Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %

Evet
133
90.5
0
0.0
1
11.1
134
76.1

Hayır
3
2.0
0
85.0
0
0.0
3
1.7

Bilmiyorum
11
7.5
20
100.0
8
88.9
39
22.2

Genel
147
83.5
20
11.4
9
5.1
176
100.0

x2 =0.0001, p= 0.0001

Çizelge 8’de
kaliteli/kalitesiz bulma
işletmecilerin %90.5’i
ederken, %1.4’ü tesisin

araştırma kapsamındaki işletmecilerin arıtılmış atıksuyu
nedenleri verilmektedir. Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi etrafındaki
tesis çalıştığı zaman arıtılmış atıksu kalitesinin arttığını ifade
çalışmadığını, %0.7’si tesisin kötü çalıştığını ve %7.5’i ise tesiste
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arıtılan suyu görmediklerini ifade etmişlerdir. Kazan Atıksu Arıtma Tesisi etrafındaki
işletmeciler ise (%100) tesiste arıtılan suyu görmediklerini ve Akdoğan Atıksu Arıtma
Tesisi etrafındaki işletmecilerin %11.1’i tesiste arıtılan suyun temiz olduğunu belirtirken
%88.9’u arıtılan suyu görmediklerini ifade etmişlerdir.
Çizelge 8. İşletmecilerin arıtılmış atıksuyu kaliteli/kalitesiz bulma nedenleri

Tatlar
AAT
Kazan
AAT
Akdoğan
AAT
Toplam

Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %

Görmedim

Tertemiz
akıyor

11
7.5
20
100
8
88.9
39
22.2

0
0.0
0
0.0
1
11.1
1
0.6

Tesis çalıştığı
zaman temiz
akıyor
133
90.5
0
0.0
0
0.0
133
75.6

Tesis
çalışmıyor
2
1.4
0
0.0
0
0.0
2
1.1

Tesis
kötü
çalışıyor
1
0.7
0
0.0
0
0.0
1
0.6

Genel
147
83.5
20
11.4
9
5.1
176
100.0

x2 =0.0001, p= 0.0001

4. SONUÇ
Bu araştırmanın amacı atıksu arıtma tesisleri etrafındaki tarımsal alanlarda üretim
yapan işletmecilerin arıtılmış atıksu kullanımına karşı tutum, davranışlarını ve fikirlerinin
tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda; atıksu arıtma tesislerine göre işletmecilerin atıksu
arıtma tesisinde arıtılan suyu kaliteli bulma ve arıtılmış atıksu kullanımı istekleri arasında
anlamlı bir ilişki olduğu görülürken, atıksu arıtma tesis öncesinde ve sonrasında
işletmecilerin atıksu arıtma tesisinde arıtılan suyu kaliteli bulma ve arıtılmış atıksu
kullanımı istekleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Doğal arıtma prosesine
sahip Akdoğan atıksu arıtma tesisinin sadece yapılmış olduğu köyde tanınmasına bağlı
olarak diğer köylerde ikamet eden işletmeciler tarafından tanınmaması nedeniyle
işletmecilerin bu tesiste arıtılan suyu kullanmak isteklerinin olmadığı, Kazan ve Tatlar
atıksu arıtma tesislerin sahip oldukları arıtma prosesinden bağımsız, bölgedeki su kıtlığına
göre işletmeciler tarafından su kaynağı olarak görüldüğü belirlenmiştir. Tatlı su kaynakları
çok olan Kazan ilçesinde yer alan köylerdeki işletmeciler arıtılan atıksuyu “arıtılsa dahi
kirli” olarak tanımlamaktadırlar. Su kıtlığı çekilen bölgede yer alan Tatlar atıksu arıtma
tesisini bölgedeki işletmeciler atıksu arıtma tesisini su kaynağı olarak görmenin yanında
tesiste arıtılan atıksuyu köy ekonomisi üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle de kullanmak
istemektedirler. Elde edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler geliştirilebilir:

Atıksu arıtma tesisleri deşarj standartlarına göre değil alıcı ortamın kullanım
özelliklerine göre tasarlanması halinde hem su kaynakları üzerinde kirlilik baskısının
azalması hem de su sıkıntısı olan bölgelerde arıtılan suyu sulamada kullanılması
sağlanabilir.

Atıksu arıtma tesisi dizaynında tesisin yapılacağı bölgenin sosyo-ekonomik
koşulları dikkate alınabilir.

Bu çalışma Ankara ilinde bulunan üç farklı arıtma prosesine sahip atıksu
arıtma tesis ile sınırlı tutulmuştur. Ancak elde edilen veriler her bir tesisin kendine özgü
etkilerinin olduğunu göstermiştir. Bu nedenle her bir tesis için ayrı çalışma yapılabilir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, günümüzde artan kentleşmeye bağlı olarak deşarjı da artan atık suların
arıtılarak ve seyreltilerek bitkisel üretimde yeniden değerlendirilmesine yöneliktir. Denemede
kullanılan suların içerikleri incelenmiş; pH, EC, SAR, AKM, KOİ, BOİ5, Toplam N ve P içerikleri
ve TFK, Cd değerlerinden dolayı kullanımının mümkün olmadığı görülmüştür. Deneme
topraklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla ekimden önce, farklı
derinliklerinden bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. Toprak örnekleri için 120 cm
toprak derinliğinin 30’ar cm’lik katmanları kullanılmıştır. Bozulmuş ve bozulmamış örneklerden,
deneme alanı topraklarının kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri saptanmıştır. Atık su ve atık su
kaynaklı suların tarımda kullanıldığında; tuzluluk kontrolü, mikrobiyolojik arıtım ve ağır metal
arıtımı yapılmadan, atık ve atık su kaynaklı karışımların kullanılması, toprakların çoraklaşmasını
ve mikrobiyal kirlenme oranını ve kirlenmenin sürekliliğini önemli ölçüde etkileyeceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Atık Su, Atık Su Kaynaklı Sular, Konya, Atık Su Analizleri, Toprak
Analizleri, Çoraklaşma

THE EFFECT ON DESERTIFICATION OF THE USING OF THE
WASTE WATER ON AGRICULTURE
Abstract
In this study, wastewater based on today's increasing urbanization, the increasing discharge of it, by
treatment and mixing equal amounts for reuse in agricultural production have been assessed. The
content of water used in the trial were examined according to ,the during irrigation season and
pH, EC, SAR, TSS, COD, BOD5, Total Nitrogen and Phosphorus contents, and Fecal Coliform, Cd
values were not possible to the reuse. Also concluded that significantly changed on soil
characteristics. The conclusion has been reached that maize can be grown using waste water in
agriculture but significantly would affect without controlling of the heavy metal treatment, salinity
and wastewater management because of microbiological treatment the rate of microbial
contamination and sustainability of pollution.
Keywords: Urban Waste Water, Waste Water Source Water, Konya, Waste Water Analysis, Soil
Analysis, Desertification

1. GİRİŞ
Bir ülkenin toplam kullandığı suyun toplam yenilenebilir tatlı suyuna oranı olarak
ifade edilen “su stres indeksi”, su kaynakları üzerindeki baskının açıklanmasında bir
belirteç olarak kullanılır. Yüzde 10’dan küçük değerler düşük stres etmenini, %10-20
gelişme için sınırlayıcı ve bazı yatırımların yapılması gerekliliğini göstermektedir. Yüzde
20’den yüksek su stresi indeksi ise sunu ve istemi dengelemek ve çekişme halindeki
kullanıcıların anlaşmazlıklarını çözmek için geniş çaplı önlemlerin alınması gerektiğini
göstermektedir (OECD, 2003). Türkiye için hesaplanan su stres indeksinin %19 gibi
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oldukça yüksek bir değere ulaştığı göz önüne alınırsa, su artırımı başta olmak üzere bir
takım ivedi önlemlerin alınması gerekliliği yargısına varmak zor değildir (Hochstrat ve
ark., 2005).
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meydana gelen kuraklıklar nedeniyle
özellikle, tarımsal sulamada, iyi nitelikli suların kullanılması yerine seçeneksel su
kaynaklarının devreye sokulması, son derece önemlidir. Seçeneksel su kaynaklarının
başında da arıtılmış atık sular gelmektedir (Aşık ve ark., 1997). Birçok ülkede suyun büyük
bir bölümü bir kez kullanıldıktan sonra kullanım dışı kalmaktadır. Ancak, son dönemde
arıtılmış atık su kullanımı konusu, ülkemizde de giderek artan oranda ilgi görmektedir.
Atık suların kullanılması, bitki koruma, hidroloji, gübreleme ve çevre ve halk sağlığı
konuları ile birlikte dikkate alınması gerekir.
Kentsel gelişmeye bağlı olarak, giderek artan oranda elde edilen atık suların,
bitkisel üretimde kullanılma olanaklarının araştırılması, sınırlılıklarının, üstünlüklerinin
anlaşılması, bu çalışmanın bir başka amacını oluşturmaktadır. Böylece, atık suların
yeniden değerlendirilerek tarımsal amaçla kullanılabilmelerine ilişkin gerekli bilgiler
sağlanacak, toprak ve su kaynakları üzerindeki etkileri öğrenilebilecektir. Ayrıca, çevresel
bağlamda, atık yönetimi açısından çok gerekli alt yapının oluşturulmasına katkıda
bulunulacaktır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Araştırma, Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitü Müdürlüğü merkez
arazisinde bulunan araştırma alanında yürütülmüştür.
Deneme alanında yüksek taban suyu, drenaj yetersizliği ve tuzluluk gibi mısır
yetiştiriciliğini engelleyici etmen bulunmamaktadır. Denemede yörede ekimi yaygın olan
Pioneer (P3394) mısır çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan atık ve arıtılmış sular
KOSKİ Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Tesisi’nden sağlanmıştır. Atık su tesise en yakın
kolektörden, arıtılmış su ise tesis çıkışından alınmıştır. Temiz su olarak, araştırma alanına
50 m uzaklıkta bulunan sondaj kuyusu kullanılmıştır.
2.2. Yöntem
Denemede atık su, arıtılmış atık su ve temiz su ve bu suların eşit miktarda (1:1)
karışımları kullanılmıştır. Atık ve arıtılmış suların karıştırılması işlemi, KOSKİ’ye ait ölçü
düzeneği olan araçta, bu suların temiz su ile karıştırılması ise deneme alanına yakın
kanalette, sulama esnasında yapılmıştır.
Deneme konularını, değinilen bu sular oluşturmuştur. Buna göre denemede, kentsel
atık su (KS), arıtılmış atık su (AS) ve temiz su (TS) ile bunların karışımları, olan kentsel
atık su ve arıtılmış atık su (KS+AS), kentsel atık su ve temiz su (KS+TS) ile arıtılmış atık
su ve temiz su (AS+TS) konuları ele alınmıştır.
Deneme konuları, şansa bağlı tam tesadüf bloklar deneme desenine göre 4
yinelemeli olarak arazide uygulanmıştır. Denemede eni 4.2 m, boyu 7 m olan parseller
kullanılmıştır. Yatay su geçişlerini önlemek için parseller arasına 1.4 m, bloklar arasına 5
m boşluklar bırakılmıştır.
Denemede sulama zamanı, açık su yüzeyi buharlaşmasına (Class A-Pan) göre
belirlenmiştir. Toplam buharlaşma 80±5 mm’ye ulaştığında sulama yapılmıştır. İlk sulama,
kök bölgesindeki (90 cm) elverişli suyun % 50 düzeyine düştüğünde yapılmıştır. Eksik
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toprak suyunu tarla kapasitesine getirecek kadar sulama suyu uygulanmıştır. Sulamalar
fizyolojik olgunluk döneminde kesilmiştir.
Deneme konularını oluşturan farklı nitelikteki sular, deneme yakınında bulunan
kanalete bırakılarak atık su pompası ile ana ve yan borularla deneme parsellerine kadar
iletilmiştir. Sulama suyu, su sayacı ile ölçülerek tıkalı karık yöntemi ile parsellere
verilmiştir.
Sulamalarda kaynak kullanımı, belli bir sıraya göre yapılmıştır. Önce, KOSKİ’ye
ait araçla getirilen atık su, KS konusuna verilmiştir. Daha sonra kalan atık su, kanalette,
temiz su ile karıştırılarak TS+KS konusuna uygulanmıştır. Aynı araçtaki atık su, arıtılmış
su ile karıştırılarak AS+KS konusuna verilmiştir. Bu arada araç, kanal ve borular temiz su
ile yıkanmıştır. Daha sonra araç tamamen arıtılmış su ile doldurularak AS konusuna ilişkin
parseller sulanmıştır. Kalan arıtılmış su, kanalette, temiz su ile karıştırılarak TS+AS
konusuna uygulama yapılmıştır. Kanal ve borular yıkanarak en son TS konusu sulanmıştır.
Su Analizleri
Su analizleri için, her sulama öncesi, örnek alınmıştır. Su örnekleri alınır alınmaz
elektriksel iletkenlik (EC), pH, karbonat+bikarbonat, kalsiyum+magnezyum, sülfat, klorür
ve sodyum+potasyum analizleri yapılmıştır. Su örnekleri, diğer analizler için 127 0C’de
steril edilen şişelere konularak buzdolabında saklanmıştır. Bazı analizler uzun sürdüğünden
dolayı, biyolojik aktiviteyi durdurmak için, şişelere 5ml/L kloroform damlatılmıştır. Su
niteliği ve ağır metal analizleri, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü
Laboratuvarında belirlenirken, BOİ5, KOİ, askıda katı madde miktarları, bekletilmeden,
Arıtma Tesisinde analiz edilmiştir. Toplam fekal koliform sayımı ise Selçuk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Laboratuvarında yapılmıştır.
Konu edinilen suların niteliklerinin ve sulama yönünden özelliklerinin eldeki için
gerekli analizlerin seçimi, yapılması ve kimi ölçütlerin hesaplanmasında USSL (1954)
tarafından verilen ilkelerden yararlanılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Denemede Kullanılan Sulama Sularının Özellikleri
Denemede kullanılan sular, atık su karakteristikleri dikkate alınarak, her uygulama
öncesi analiz edilmiştir. Denemede kullanılan suların pH değerleri, 6.0 (KS) ile 8.0 (TS)
arasında değişmiştir. Anılan değerler, Teknik Usuller Tebliği (1991) ve FAO (1985)’ya
göre, sulama açısından herhangi bir sorun oluşturmayacağı anlaşılmaktadır. Ancak,
Pescod’a (1992) göre, damla sulama sistemini ‘az-orta’ derecede tıkama potansiyeline
sahiptir.
Denemede kullanılan su örneklerinin elektriksel iletkenlikleri (ECw), 0.62 dS m -1
(TS) ile 3.89 dS m-1 (KS) değerleri arasında değişmiştir. Teknik Usuller Tebliği (1991)’ne
göre V. sınıf (zararlı) ve ayrıca FAO (1985)’ya göre ‘yüksek’ derecede kullanımı
kısıtlayan bir su olduğundan, sulama suyu olarak kullanılamayacağı anlaşılmaktadır.
Sulama sularının değerlendirilmesinde USSL (1954) yaklaşımına göre, kentsel atık suların
ve arıtılmış suların “kullanılmaz” T4A1 (çok yüksek tuzlu, düşük sodyum zararı) sınıfında
olduğu, karışım sularının hemen hepsinin “ihtiyatla kullanılabilir” T3A1 (yüksek tuzlu ve
düşük sodyum zararı) sınıflarında oldukları belirlenmiştir.
Kentsel atık suyun (KS) ECw değerleri, diğer sulara göre yüksek bulunmuştur. En
yüksek ECw değeri, 10.08.2009 tarihli örneğinde 3.89 dS m-1 ile elde edilmiştir. Bu
durum, kent sosyal yaşam koşullarının yanı sıra, yüksek sıcaklık ve geçici kurak koşullar
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yüzünden atık suyun debisinin azalması ve daha derişik atık su olmasından kaynaklanabilir
(Reinert ve Hroncich 1994).
SAR değerleri, Teknik Usuller Tebliği (1991)’ne göre II. Sınıf (iyi), diğer suların
ise I. Sınıf (çok iyi) kalitede olduğu söylenebilir. Denemenin birinci yılında II. sınıfa giren
örneklerde Na+ iyonu derişiminin yüksek olması, SAR değerini artırmıştır. FAO (1985)’ya
göre, hem SAR hem de EC’nin infiltrasyona olan ortaklaşa etkisi açısından, sulama suyu
olarak kullanımında kısıtlama sorunu ‘yok’tur. Ancak Na ölçütünün zehirliliği bakımından,
SAR değerine göre, yüzey sulamada kullanımını ‘az-orta’, yağmurlama sulama
yöntemlerinde kullanımını ise ‘yüksek’ derecede kısıtlayacağı söylenebilir.
Denemede kullanılan suların RSC değeri için ‘emniyetli’ olduğu Pescod, (1992);
Teknik Usuller Tebliği (1991)’ne göre ise I. sınıf; yani ‘çok iyi’ kaliteli bir sulama suyu
olduğu söylenebilir.
Denemede kullanılan sular, atık su ölçütlerine göre incelendiğinde; askıda katı
madde AKM değerleri, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ)
toplam azot ve toplam fosfor değerleri, toplam fekal koliform değerleri kullanılmayacak
niteliktedir.
Deneme sularında Ag, Al, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb,
Tl, V, Zn gibi iz element ve ağır metal analizleri yapılmış; sonuçta Ag, Ba, Be, Co, Cr, Li,
Mo, Tl, V gibi ağır metaller saptanmamıştır.
Deneme sularında B değerleri, National Academy of Science (1992)’a göre, her
türlü toprak için sürekli kullanım koşullarında hassas bitkiler için sınır değerleri aştığı,
mısır gibi orta derecede dayanıklı bitkiler için II. Sınıf (iyi) olduğu görülmüştür.
Deneme sularının ağır metal kapsamları, Pb (sadece ikinci yıl), Ni değerleri,
yönetmelik sınır değerlerinin altında bulunurken; Cd (sadece ikinci yıl) değerlerinin atık su
kaynaklı sularda, yönetmelik sınır değeri ve sürekli kullanım koşullarında National
Academy of Science (1972)’ye göre sınır değerini aştığı anlaşılmıştır.
Sulama ve Su Tüketimi
Her konuya eşit miktarda su verilmiştir. Çalışmanın ilk yılında, 479.8 mm; ikinci
yılında ise 533.4 mm sulama suyu uygulanmıştır. Deneme konularına ilişkin su tüketim
miktarları, 2009 yılında 654.3 mm ile 665.6 mm arasında, 2010 yılında 638.1 mm ile
662.32 mm arasında değişmiştir.
Kanber ve ark. (1990b) tarafından, Çukurova koşullarında ikinci ürün mısırın suverim ilişkilerini saptamak amacıyla yürütülen çalışmada, sulama suyu gereksiniminin
290-427.8 mm, mevsimlik su tüketiminin ise 474.2-530.9 mm arasında değiştiği
bulunmuştur. Musick ve Dusek, (1980), mısırın mevsimlik su gereksinimi 400 mm,
mevsimlik su tüketimi ise 667-789 mm olarak bildirmiş ve bu koşullarda dekardan 9521085 kg dane verimi elde edilmiştir.
4. SONUÇ
Konya ili kentsel atık sularının tarımda kullanılabilmesi için farklı seçenekler
dikkate alınarak (arıtma, kısmen arıtma ve seyreltme) kirletici ölçütleri incelenmiş
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
Denemede kullanılan sular, pH yönünden sulama açısından herhangi bir sorun
oluşturmazken, elektriksel iletkenlik, SAR ve tuzluluk değerleri,
kullanımı
kısıtlamaktadır. Karışım sularının hemen hepsinin “ihtiyatla kullanılabilir” T3A1 (yüksek
tuzlu ve düşük sodyum zararı) sınıfında olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuçlara göre
araştırmada ele alınan atık su ve karışım suları, tuzluluk bakımından, kötü nitelikli sulardır
ve sulamada kullanılması durumunda, tarım topraklarında tuzluluk-sodyumluk sorunlarının
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ortaya çıkmasına neden olacak potansiyeldedir. Bu nedenle, sulama yönetimine göre su
kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla iyi nitelikli sularla karıştırılıp seyreltilerek
kullanılması gereklidir. Ayrıca, temiz su kaynağının yetersiz olduğu ve atık su kaynaklı
suların kullanılması durumunda, etkin tuzluluk ve toprak bünyesine göre potansiyel
tuzluluk değerleri dikkate alınarak kontrollü olarak kullanılmalıdır.
AKM, KOİ, BOİ, Toplam N, Toplam P ve Toplam Fekal Koliform gibi ölçütlere
göre; denemede kullanılan atık suların tümü (TS+AS dışında), yönetmelik sınır
değerlerinin üstünde değerler taşımaktadır. Özellikle patojenler ve diğer atık su ölçütlerinin
yüksekliği, insan ve çevre sağlığını korumada en gerçekçi ve etkin önlem olarak atık su
arıtımını zorunlu kılmaktadır.
Deneme sularında Cu, Fe, Mn ve Zn derişimleri, kritik değerlerin altında
bulunmaktadır. Suların B değerlerinin mısır gibi orta derecede dayanıklı bitkiler için II.
Sınıf (iyi) olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan ağır metal kapsamları Pb, Ni değerleri,
yönetmelik sınır değerlerinin altında bulunmuştur. Cd değerleri, kimi zamanlarda AS,
TS+KS, AS+KS ve KS konularında yönetmelik sınır değerinden yüksektir. Deneme
sularında Ag, Ba, Be, Co, Cr, Li, Mo, ağır metalleri bulunmamaktadır. Endüstriyel atık
suların arıtılması, patojenik ve diğer potansiyel toksik bileşiklerin kabul edilebilir sınırlara
indirilmesinde ya da elimine edilmesinde önemlidir. Bu nedenle endüstriyel paket arıtım
ünitelerinin kurulması gereklidir.
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Özet
Doğal nedenlere meydana gelen kirliliğin dışında oluşan ve gün geçtikçe de artan ve ağırlaşan
kirlilik yükleri, özellikle su kaynakları üzerinde ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu durum
canlıların yaşamını hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilemektedir. Günümüzde artan
endüstriyel gelişmeler ağır metallerle kirlenmiş suların artmasına neden olmaktadır. Toprakta bitki
besin maddelerinin dengesini bozacak miktarda ağır metal birikimi, bitkilerin azot, fosfor ve
potasyum alımını doğrudan etkilemesinin yanında vejetatif organlarını makroskobik, mikroskobik
ve fizyolojik biçimlerde de etkilemektedir. Bitki yapraklarında ağır metal birikimi özellikle marul
gibi yaprağı yenen bitkilerde son derece önemlidir. Bitki yapraklarında biriken ağır metaller
zamanla insanlar için zararlı seviyelere ulaşarak zehir etkisi gösterebilir. Sera koşullarında 3 farklı
dozda hümik asit uygulaması yapılmış saksı toprağında marul bitkisi yetiştirilmiştir. Sulama suyu
olarak 3 farklı düzeyde bakır, çinko, kurşun ve kadmiyum içeren sulama suyu kullanılmıştır.
Uygulamalar sonucunda, konular arasında oluşan fark %5 önem düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. Marul yapraklarında, hümik asit ve ağır metal dozlarına bağlı olarak Mn, Cu,
Zn ve Pb birikimi belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaprakta Birikim, Marul, Hümik Asit, Ağır Metal

EFFECT OF CONDITIONS OF IRRIGATION WATER CONTAINING
HEAVY METAL AND APPLICATION OF HUMIC ACID IN SOIL ON
HEAVY METAL ACCUMULATION IN LETTUCE LEAVES
Abstract
Pollution loads, which occur outside of pollution caused by natural causes and become
increasingly heavy and heavy day by day, have reached serious extend particularly on water
resources. This case is affects both directly and indirectly on human life. Increasing of industrial
developments cause pollution of heavy metals in waters. The accumulation of heavy metals in soil,
which disrupt the balance of plant nutrients in the soil, affects directly the uptake of nitrogen,
phosphorus and potassium. As well as it can be effected vegetative organs in macroscopic,
microscopic and physiological forms. The heavy metal accumulation of plant leaves tissue is
extremely important to lettuce which is eaten leaves particularly by human. Heavy metals
accumulate in plant leaves may show toxicity by reaching harmful levels over time for human. In
this study, both three doses of humic acid and three concentrations of Cu, Zn, Pb and Cd in
irrigation water were applied in soil under greenhouse conditions for lettuce plants. As a result of
the applications, the difference between them was statistically significant at the level of 5%
significance. In lettuce leaves, accumulation of Mn, Cu, Zn and Pb in plant leaves was determined
depending on the doses of humic acid and heavy metal.
Key Words: Accumulation in Leaves, Lettuce, Humic Acid, Heavy Metal
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1. GİRİŞ
Dünyada sanayileşmiş şehirlerin en önemli problemlerinden bir tanesi hiç şüphesiz
su kalitesinin bozulmasıdır. Büyük miktarlarda kontrolsüz şekilde çevreye bırakılan atıklar,
su kalitesini olumsuz şekilde etkilemekte ve buna bağlı olarak da sucul yaşamın
bozulmasına neden olmaktadır (Udosen, 2006; Dan’azumi ve Bichi, 2010). Arıtılmış atık
suların sulamada kullanılması durumunda atık su içerisindeki ağır metaller toprak ve bitki
için risk teşkil etmektedir. Atık sulardan ağır metallerin giderilmesi sürdürülebilir bir çevre
için önemli bir zorunluluktur. Çünkü sulama sularının içerisinde bulunan ağır metaller ve
iz elementler, bitki ve toprakta birikerek toksik seviyeye ulaşabilir ve canlı yaşamında
kısıtlamalara neden olabilir.
Ağır metaller, sadece ulaştıkları toprakta ya da alındıkları organizmaların
bünyelerinde birikip kalmazlar. Bir şekilde gıda zincirine girerek ekosistemde tehlikeli
yoğunluk düzeyinde uzun süre varlıklarını sürdürebilirler. Ağır metallerin doğada
yayınımları dikkate alındığında birincil kaynağın insan faaliyetleri olduğu anlaşılmaktadır.
Kullanıma ve süreye bağlı olarak kirlenme, canlı yaşamını tehlikeye sokabilecek yüksek
konsantrasyonlara ulaşabilmektedir. Bu yoğunluk neticesinde doğada bulunan bitkiler
olumsuz yönde etkilenmekte ve elde edilen ürünler bu bitkilerle beslenen canlıların sağlığı
açısından tehlike arz etmektedir.
Bitkilerin yaşamaları için gerekli olan elementlere “Bitki Besin Elementleri” denir.
Bitki dokularında, doğada bulunan elementlerin hemen hemen tamamını bulmak
mümkündür. Her ne kadar bitkiler besin iyonları alımında seçici gibi görünse de, yetişme
ortamında yarayışlı formda bulunan besin elementlerinin yanında pasif yollarla bazı ağır
metaller bitki bünyesine geçebilir ve bu şekilde ağır metaller besin zincirine dâhil olabilir.
Bu durum dikkate alındığında söz konusu ağır metaller yalnız bitkilere değil aynı zamanda
bitkilerle beslenen insan ve hayvanlara geçerek toksik etkiler yaratabilir. Bitkiler
yetiştikleri ortamda bulunan elementleri, kendileri için gerekli olsun veya olmasın az da
olsa bünyelerine almaktadırlar. Alınan bu elementlerden 16 tanesi (C, H, 0, N, P, K, S, Ca,
Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, B, CI, ve Mo) bütün bitkiler için mutlak gerekli besin maddeleridir.
Diğer 6 element (Co, AI, Na, Si, Ni ve V) ise sadece bazı bitkilere veya proseslere gerekli
olduğu kabul edilen yararlı elementlerdir (Yıldız, 2003).
Ağır metallere maruz kalan bitkilerde kloroz sonucu yaralanmaya bağlı olarak
oluşan toksik etkiler ile birlikte fotosentez azalır, kök uçları kuruyarak esmerleşir, büyüme
engellenir ve son olarak bitki ölür. Toprak mikrobiyal popülasyonu da ağır metallerin
ortamda bulunmasından oldukça etkilenmektedir (Jamal ve ark., 2013). Ağır metaller
toprakta, iyon değişim bölgelerinde absorblanmış olarak, kristallerin ve kristal olmayan
inorganik çökeltilerin yüzeyinde, organik bileşikler tarafından kompleksleştirilmiş biçimde
veya toprak çözeltileri gibi birkaç farklı yapıda bulunabilir (Dowdy ve Volk, 1983). Genel
olarak toprağın tekstürü, yüzey alanı, serbest demir oksitlerin yüzde miktarı ve toprağın
pH’sı bir elementin topraktaki hareketlerini tahmin etmede en kullanışlı özelliklerdir
(Korte ve ark., 1976). pH’nın en önemli etkisi mikro besin elementlerinin; özellikle demir,
çinko, bakır ve manganezin çözünürlüğünü azaltmasıdır (Miller ve Donahue, 1990). Ağır
metaller içinde en şiddetli zehir etkisi olanlar Kadmiyum, kurşun ve civa’dır (Çepel, 1997).
Metaller doğal olarak meydana gelir ve bazıları küresel ekosistemlerin gerçek parçalarıdır.
Bakır ve Çinko gibi metaller yaşam için elzemdir. Bitkide çinko, metabolizma olaylarını
düzenleyen enzim sistemi için gereklidir. Ancak kurşun ve civa gibi diğer metallerin
faydalı bir biyokimyasal fonksiyon yerine getirdiği bilinmemektedir (Allan, 1997). Yüksek
yoğunluklarda zehirli olmalarına rağmen, bakır ve çinko, zehirli fakat gerekli olmayan
elementlerden olan civa ve kurşundan ayrı olarak fotosentetik elektron naklinde anahtar rol
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oynayan moleküllerin parçası ve çoğu enzim aktivitesi için gerekli mikro besin
elementleridir (Raven ve ark., 1999).
Humik maddeler toprakta, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayları etkiler. Yapılan
bazı araştırmalar da, humik asit ve benzer organik materyallerin respirasyon, nitrifikasyon
ve azot mineralizasyonu gibi biyokimyasal toprak aktiviteleri ile birlikte çeşitli besin
elementlerinin çözünürlüğünü arttırdığı bildirilmektedir (Bermudez ve ark. 1993; Benedetti
ve ark. 1996; Bozkurt ve ark., 2000). Ağır metaller ile çözünmez bileşikler yapan hümik
asit bu elementlerin hücre içerisine girmesini engellemeye yönelik setler oluşturmaktadır.
Ayrıca, hümik asit iyon değişim kapasitesi ve tamponlama özelliği gibi fiziko-kimyasal
özellikleri de büyük oranda belirlemektedir. Yonebayashi ve ark. (1994), humik
maddelerin şelatlama etkisinin yüksek pH'da daha belirgin olduğunu ve bu etkiyle
topraktaki ağır metallerin alınamaz formlara dönüştüğünü ve humik maddelerin metalleri
adsorbe etme gücünün sırasıyla Cu>Fe>Zn>Mn olduğunu bildirmişlerdir. Humik asit
fosfor ve diğer bitki besin elementlerinin alınımını olumlu şekilde etkilemesi nedeniyle
bitki gelişimini de destekler (Chen ve Aviad 1990; Wang ve ark. 1995; Escobar ve ark.
1996). Toprak reaksiyonuna göre değişmekle beraber, humik maddeler metal katyonlarla
kompleksler oluşturarak bitkilerin alınımını etkileyebilmektedirler (Pujola ve ark. 1992;
Aleshin ve ark. 1994). Humik asitler, bitki büyümesi ve gelişimini teşvik eden, uygun
konsantrasyonlarda uygulandığında gelişimi pozitif yönde etkileyen maddeler arasında yer
almaktadır (Padem ve Öcal, 1999; Demir ve Çimrin, 2011). Ayrıca humik maddelerin,
sahip oldukları çok çeşitli fonksiyonel gruplar sayesinde metal iyonlarıyla stabil kompleks
bileşikler oluşturarak bitkiler tarafından alınamaz formlara dönüştürdükleri de
bilinmektedir (Livens, 1991). Diğer yandan da hümik asitler, bitkilerde hücre zarının
geçirgenliğini artırarak besin elementlerinin alımına yardımcı olmakla birlikte (Valdrighi
ve ark., 1996); yapılarındaki hormon benzeri maddeler nedeniyle bitki gelişimine olumlu
etki yaparlar (Caseneva de Sanfilippo ve ark., 1990).
Bitki yapraklarının ağır metal içeriği özellikle marul gibi yaprağı yenen bitkilerde
son derece önem arz eder. Çünkü her hangi bir işlem görmeden doğrudan tüketilir. Bu
nedenle de bitki yapraklarında biriken ağır metal konsantrasyonu zamanla birikerek vücut
için zararlı seviyelere ulaşarak zehir etkisi gösterir ya da organ yetmezliklerine neden
olarak dolaylı olarak zarar verebilir. Çalışma kapsamında, sera koşullarında marul bitkisi
yetiştirilmiştir. 3 farklı dozda hümik asit uygulaması yapılmış, sulama suyu ile birlikte 3
farklı dozda bakır, çinko, kurşun ve kadmiyum uygulanmıştır. Deneme sonunda söz
konusu ağır metallerin birikimleri incelenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Materyal
Araştırma, 2012 yılında Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü serasında kontrollü şartlarda (23-25 oC ve %50-55 nispi nem) yürütülmüştür.
Saksılar (yaklaşık 7.5 L hacminde) eşit miktarda aynı özelliklerdeki (Çizelge 1) toprakla
doldurulmuştur. Denemede kıvırcık salata (Lactuca sativa var. crispa) bitkisinin örtü altı
yetiştiriciliğine uygun, orta erkenci, standart kıvırcık Gren Wave çeşidi kullanılmıştır.
Araştırmada marul bitkisi için önerilen ağır metal dozlarının (Pescod, 1992) yanı
sıra bu dozların iki ve dört katı olacak şekilde iki doz daha planlanmıştır. Sulama suyu ile
uygulanan bakır, kadmiyum ve çinko saf olarak kurşun çözeltisi ise kurşun nitrat tuzundan
Pb(NO3)2 hazırlanarak uygulanmıştır. Islah materyali olarak da özellikleri Çizelge 2’de
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verilen Hümik asit’in 3 farklı dozda (önerilen ortalama dozun yarısı, kendisi ve iki katı)
saksılara uygulanmıştır. Araştırmada oluşturulan konu dağılımı Çizelge 3’teki gibidir.
Çizelge 1. Araştırma toprağına ait bazı özellikler
Parametre
Ölçülen değer
Parametre
EC (dS/m)
0.564
Organik Karbon (%)
PH
7.94
Kadmiyum (Cd) (ppm)
Toplam Tuz (%)
0.036
Çinko Zn (ppm)
Kireç (CaCO3) (%)
14.94
Bakır Cu (ppm)
Fosfor (P2O5) (kg/da)
5.10
Kurşun Pb (ppm)
Potasyum (K2O) (kg/da) 19.2
Mangan Mn (ppm)
Organik Madde (%)
0.53

Ölçülen değer
0.3
0.4
17.8
3.3
9.41
34.8

Çizelge 2. Araştırmada kullanılan hümik asite ait bazı kimyasal özellikler
Parametre
Ölçülen değer
Parametre
Ölçülen değer
pH
8.17
Zn.(ppm)
<0.07
EC(dS/m)
39.6
Mn ( ppm)
<0.04
Organik Madde (%)
1.45
Cu (ppm)
<0.07
Azot (%)
0.51
Ni (ppm)
2.6
Fosfor (P2O5) (%)
1.49
Co (ppm)
<0.01
Potasyum (K2O) (%)
2.82
Pb (ppm)
<0.09
Humik Asit (%)
9.66
Cd (ppm )
<0.03
Fe (ppm)
718
Cr (ppm)
<0.009
Çizelge 3. Araştırma konuları ve uygulama dozları
Hümik asit
Uygulanan dozlar
Sulama
konuları
(l/da)
konuları
H0
0
S0
H1
4
S1
H2
8
S2
H3
16
S3

Uygulanan dozlar (mg/l)
Cu
Cd
Pb
Zn
0.2
0.01
5
2
0.4
0.02
10
4
0.8
0.04
20
8

2.2. Yöntem
Viyollere ekimi yapılan tohumlar (4 hafta sonra) fide olduktan sonra saksılara
şaşırtılmıştır. Toprak analiz sonuçları dikkate alınarak 15 kg/da saf Azot (N), 5 kg/da
Fosfor (P) olacak şekilde gübre uygulanmıştır. Fosforlu gübrenin tamamı ve azotlu
gübrenin yarısı fide dikiminden önce, kalan bölümü de fidelerin şaşırtılmasından 15 gün
sonra uygulanmıştır. Saksılara hümik asit uygulaması ise fidelerin şaşırtılmasından bir
hafta sonra yapılmıştır. Hümik asit uygulamalarından sonra tüm konular 10 gün boyunca
saf su ile sulanmışlardır. Bu sürenin sonunda konulu sulamalara başlanmıştır. Sulama suyu
elverişli kapasitenin %20’si tüketilince tüketilen miktarın iki katı olacak şeklinde
uygulanmıştır. Marul bitkisinde uygulamalardan kaynaklı stres belirtilerinin saptanmasına
müteakip çalışma sonlandırılmıştır.
Tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre kurulan denemenin sonunda
her saksıdan (tekerrürden) alınan toprak örneklerinde elektriksel iletkenlik (EC), pH,
organik madde (OM), KDK, ESP, Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl ve SO4, analizleri yapılmıştır.
pH, Ec, Na, Ca, Mg, K, HCO3, Cl ve SO4 Richards (1954), CaCO3, Scheibler
kalsimetresinde ve organik madde Walkley-Black yaş yakma (Jackson, 1962) analiz
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metodları kullanılmıştır. Saksılardan alınan bitkilerde %Ca, %Mg, Mn, Cu, Pb ve Zn
elementleri Kacar ve İnal (2008)’da verilen esaslara göre analiz edilmiştir. Elde edilen
sayısal değerler varyans analizine tabi tutulmuş ve önemli çıkan parametrelere LSD testi
yapılarak farklılık düzeyleri belirlenmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Uygulamaların Toprak Üzerine Olan Etkileri
Tarımsal üretimde yapılan her uygulama doğal koşullarda farklılığa neden
olmaktadır. Sulama suyu olarak ağır metal içeren suların kullanılması ve hümik asit
uygulaması, temel toprak özelliklerinde değişimlere neden olmuştur. Söz konusu
değişimler %5 önem düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuş ve guruplar
arasındaki farklılıklar Çizelge 4’te sunulmuştur. Artan hümik asit ve ağır metal dozlarına
bağlı olarak toprağın elektriksel iletkenlik ve toplam tuz içerikleri artış göstermiştir. En
düşük EC değeri kontrol konusu olan H0S0 konusunda 561 µS/cm ve en yüksek EC değeri
H3S3 konusunda 821 µS/cm olarak belirlenmiştir. Yüzde tuz değerleri incelendiğinde yine
en düşük H0S0 konusunda %2.8 ve en yüksek ise H2S3 ve H3S3 konularında %4 olarak
belirlenmiştir. Toprağın EC ve % tuz içeriğinde meydana gelen söz konusu artışların
nedeni sulama suyu ile birlikte uygulanan ağır metaller ve ıslah amaçlı olarak uygulanan
hümik asit maddesi olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu her iki uygulamayla ortama
katyon girişi sağlanmaktadır. Bilindiği üzere EC değeri, ortamdaki katyon artışına paralel
olarak artış gösterir.
Toprağın pH içeriği H0S0 konusunda 7.86 iken H3S3 konusunda 7.76 olarak
bulunmuştur. pH, ağır metallerin topraktaki hareketliliğini ve biyoalınabilirliğini doğrudan
etkiler (Nigam ve ark., 2001). Bitki kök bölgesindeki pH’nın düşmesi ile ağır metallerin
biyoalınabilirliğini artar ve buna bağlı olarak da bitki bünyesinde toksik seviyede ağır
metal birikimi gerçekleşebilir. Toprağın pH’sı hem organik hem de inorganik metallerin
absorpsiyonunda önemli rol oynamaktadır. Ağır metallerin toprakta bağlanma oranı pH’nın
artmasıyla maksimuma ulaşırken, katyonların özel adsorpsiyonu büyük ölçüde pH’ya
bağımlıdır (Alloway, 1990).
Organik madde içeriği, ağır metal uygulamalarına paralel olarak artış sergilerken
hümik asit uygulamalarında bunun tersi şeklinde yani artan hümik asit uygulamasına
karşılık organik madde azalma göstermektedir. En yüksek organik madde %0.82 ile H0S2
konusunda, en düşük %0.63 ile H3S3 konusunda belirlenmiştir. Uygulanan ağır metal
dozlarına bağlı olarak toprağın organik madde içeriği azalma göstermiştir. Buna neden
olarak, bitkilerin ağır metal stresine karşılık organik madde alımına yönelmeleri olarak
değerlendirilmiştir. Toprağa yapılan hümik asit uygulamasıyla birlikte organik karbonda
artar buna bağlı olarak da ağır metallerin biyoalınabilirliği artar (Khan ve ark., 2008). Bitki
kök bölgesinin Değişebilir Sodyum Yüzdesi (DSY), Değişebilir kalsiyum (%Ca) ve
Değişebilir Magnezyum (%Mg) içeriklerinde değişimler meydana gelmiştir. Değişebilir
kalsiyum değeri S0 ve S1 uygulamalarında hümik asit’in artan dozlarına karşılık azalma
gösterirken S2 ve S3 uygulamalarında hümik asit’in artan dozlarında artış gözlenmiştir. En
düşük değer H2S0 konusunda %56.68 iken en yüksek değer H0S0 konusunda %66.73 olarak
belirlenmiştir. Benzer durum çözünebilir kalsiyumda da gözlenmektedir. En yüksek değer
%Ca’da olduğu gibi H0S0 konusunda 2.89 meq/l ve en düşük ise H4S1 konusunda 2.22
meq/l olarak belirlenmiştir.
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Çizelge 4. Hümik asit uygulamalarının bazı toprak özelliklerine etkileri
Hümik asit
(l/da)
H0

H1

H2

H3
Hümik asit
(l/da)
H0

H1

H2

H3

Sulama
S0
S1
S2
S3
S0
S1
S2
S3
S0
S1
S2
S3
S0
S1
S2
S3
Sulama
S0
S1
S2
S3
S0
S1
S2
S3
S0
S1
S2
S3
S0
S1
S2
S3

EC.
(µS/cm)
561 ı
614 h
640 fg
648 f
625 gh
635 fg
688 e
710 cd
691 e
704 de
710 cd
797 b
723 c
782 b
784 b
821 a
HCO3
(meq/l)
4.14 def
4.12 ef
4.21 def
4.17 def
3.95 g
4.08 f
4.09 f
5.16 a
4.68 b
4.27 d
4.24 de
4.64 b
4.16 def
4.24 de
3.85 g
4.40 c

Tuz
(%)
7.86
2.8 d
7.84
3.1 cd
7.83
3.2 cd
7.82
3.2 cd
7.85
3.1 cd
7.83
3.1 cd
7.82
3.4 bcd
7.79
3.5 abc
7.83
3.4 abc
7.82
3.5 abc
7.81
3.5 abc
7.78
4.0 a
7.82
3.6 abc
7.81
3.9 ab
7.80
3.9 ab
7.76
4.0 a
Cl
SO4
(meq/l) (meq/l)
0.96 fge 2.63 bc
1.07 de
2.15 d
1.04 ef 2.66 bc
0.91 h
1.90 e
1.22 b
2.50 c
0.97 efg 1.05 ı
0.91 h
2.70 b
0.91 h
2.17 d
0.99 efgh 3.60 a
1.02 efg 1.39 gh
0.94 gh
1.26 h
1.12 cd 1.54 fg
1.25 ab
1.69 f
1.17 bc
2.09 d
1.32 a
1.64 f
1.23 b
1.03 ı
pH

Na
(meq/l)
2.07 g
2.39 e
2.62 bc
2.42 e
2.57 cd
2.13 fg
2.38 e
3.10 a
2.70 b
2.22 f
1.91 h
2.36 e
2.58 cd
2.52 d
1.84 h
1.93 h

Ca
(meq/l)
2.89 a
2.54 bcd
2.39 d
2.50 bcd
2.36 d
2.32 d
2.50 bcd
2.75 abc
2.25 d
2.36 d
2.43 cd
2.50 bcd
2.82 ab
2.22 d
2.79 ab
2.82 ab

Mg
(meq/l)
2.30 bcd
2.00 def
2.48 b
1.64 gh
2.38 bc
1.30 ı
2.43 bc
1.95 efg
3.90 a
1.82 fgh
1.81 fgh
2.14 cde
1.26 ı
2.29 bcd
1.75 fgh
1.55 hı

% Ca

% Mg

DYS

66.73 a
65.34 a
63.03 b
62.75 b
66.17 a
62.78 b
58.21 ef
62.79 b
56.68 f
61.43 bc
62.32 b
65.48 a
57.88 ef
60.38 cd
57.77 ef
59.31 de

24.86 e
25.84 de
27.71 cd
28.43 cd
24.89 e
27.91 cd
30.18 bc
25.92 de
34.02 a
28.88 bc
29.02 bc
24.56 e
34.18 a
29.01 bc
31.40 b
31.46 b

2.07 bcd
2.09 bcd
2.13 abc
2.26 ab
1.97 cd
2.04 bcd
2.07 bcd
1.85 d
1.94 cd
2.02 bcd
2.27 ab
2.37 a
1.96 cd
1.96 cd
2.37 a
2.25 ab

K
(meq/l)
0.45 a
0.41 c
0.41 c
0.42 bc
0.36 e
0.35 e
0.39 d
0.44 b
0.42 bc
0.29 f
0.28 f
0.30 f
0.44 b
0.46 a
0.42 c
0.36 e
OM
(%)
0.70
0.80
0.82
0.80
0.76
0.76
0.78
0.67
0.78
0.74
0.80
0.69
073
0.72
0.71
0.63

Değişebilir Mg’de en düşük değeri H0S0 konusunda %24.85 ile en yüksek değeri
ise yine H3S0 ve H2S0 konularında %34 düzeyinde bulunmuştur. Çözünebilir Mg’de ise en
düşük değer H3S0 konusunda 1.26 meq/l iken H2S0 konusunda ise 3.90 meq/l olarak
belirlenmiştir. Uygulamalar sonucu toprağın gerek değişebilir gerekse çözünebilir Ca ve
Mg değerlerinde az miktarda bir düşüş belirlenmiştir. Bunun nedeni artan hümik asit
uygulaması sonucu söz konusu elementlerin yarayışlılığının artması ve bitkilerin ağır metal
stresine karşı özellikle Ca alımına yönelmesi olarak değerlendirilmiştir. Ca bitkilerin iyon
alımında özellikle katyon alımının seçiciliğinde ve bitki köklerinin ağır metal alımının
engellenmesinde önemli role sahiptir (Kawasaki ve Moritsug, 1987). Sodyum dikkate
alındığında S1 uygulaması hariç diğer konularda düşmüştür. En düşük sodyum içeriği H3S2
konusunda 1.84 meq/l ve en yüksek H1S3 konusunda 3.10 meq/l olarak belirlenmiştir.
Yapılan uygulamalar sonucunda bitki kök bölgesinde en düşük değer potasyum
değeri 0.28 meq/l ile H2S2 konusunda, en yüksek ise 0.46 me/l olarak H3S1 konusunda
belirlenmiştir. Hümik asit uygulaması ilk dozunda topraktaki potasyumda hafif bir azalma
meydana gelmiş ve artan konsantrasyona bağlı olarak artış sergilemiştir. Ağır metal
uygulamasında ise durum biraz daha farklılık göstermektedir. Toprakta biriken ağır metal
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konsantrasyonuna karşılık toprağın potasyum içeriğinde azalma belirlenmiştir. Bu sebepten
dolayı, bitkilerin ağır metal stresi altında potasyum alımına yöneldikleri düşünülmektedir.
Bikarbonat değerleri 3.85- 5.16 meq/l arasında değişim göstermiş olup en düşük
değer H3S2 konusunda 3.85 meq/l ve en yüksek değer ise H1S3 konusunda 5.16 meq/l
olarak saptanmıştır. Klor değerlerinde ise bikarbonattaki durumun tam tersi
gerçekleşmiştir. Yüksek bikarbonat değerinde klorun en düşük değeri gerçekleşmiş, klorun
en yüksek değere sahip olduğu konuda da bikarbonat değeri en düşük olarak belirlenmiştir.
Klorda en düşük değer H1S2 ve H1S3 konularında 0.91 meq/l iken en yüksek değer ise H3S2
konusunda 1.25 meq/l olarak belirlenmiştir. Karbonat 7.1-8.5 pH aralığında tampon görevi
görür. Kalsitin yüzeyleri reaktif olup çeşitli iyonları, kristal yüzeylerinde adsorbe edilebilir
ya da etkileşime girebilir. Örneğin toprak Mg, Zn, Cu, Fe ve Al’ye maruz kaldığında
topraktaki Ca ile yer değiştirebilir. Karbonatlar reaktif yüzeyleri sayesinde Ba, Cd ve Pb
gibi toprak kirleticileri adsorbe edebilir (Ming, 2002).
Uygulamaların toprağın SO4 içeriğinde meydana getirdiği değişim istatistiksel
açıdan anlamlı olarak belirlenmiştir. En yüksek SO4 H2S0 konusunda 3.60 meq/l iken en
düşük değer H3S3 konusunda 1.03 meq/l olarak belirlenmiştir. Genel olarak
değerlendirildiğinde artan hümik asit uygulamasına bağlı olarak toprağın SO4 içeriğinde H2
dozuna kadar azalma gerçekleşirken H2 dozunda artış göstermiş ve H3 dozunda tekrar
azalma sergilemiştir. Benzer durum, ağır metal uygulamalarında da belirlenmiştir. S0 ve S1
konularında azalma görülürken S2 konusunda artma ve S3 konusunda tekrar azalma
belirlenmiştir. Bu durumun nedeni artan strese karşı bitki Ca gibi SO4’dü de topraktan
kaldırmaktadır. Bilindiği üzere SO4 bitkilerde hareketli bir yapıda olup bitkilerin
stomalarının açılıp kapanması da dâhil birçok işlevde görev almaktadır. Sodyum sülfat,
kalsiyum sülfat (jips), kalsiyum klorür, magnezyum klorür ve sodyum bikarbonat, farklı
oranlarda, asidik, nötr ve alkalik topraklarda görünür (Van de Graaff ve Patterson, 2001).
Karbonat, sodyum ve klor değerleri incelendiğinde araştırma topraklarında yaygın şekilde
sodyum bikarbonat bileşiğinin oluştuğu anlaşılmaktadır. Hümik asitin birinci dozu ile ağır
metal uygulamasının en yüksek dozunun birlikte uygulandığı (H1S3) konuda en yüksek
sodyum ve karbonat konsantrasyonu belirlenirken artan hümik asite bağlı olarak bir azalış
sergilemektedirler. Artan hümik asit ve ağır metal dozu EC değerlerinde de artış
gösterirken azalan sodyumun ve bikarbonat iyonlarının bitki tarafından alındığı
düşünülmektedir.
3.2. Bitki Yapraklarında İyon Değişimi ve Ağır Metal Birikimi
Kalsiyum içeriğindeki değişim
Marul yapraklarındaki kalsiyum miktarı, hümik asit ve ağır metal uygulamalarından
kaynaklı olarak değişmiştir. Ancak söz konusu değişim istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıştır (Tablo 5). Muameleler karşısında bitki Ca içeriği dalgalanma
göstermektedir. Değerlerden de görüleceği gibi artan hümik asit uygulaması hümik asitin
ilk iki dozunda bitkinin Ca içeriğini artırmış ancak üçüncü dozda düşüşe neden olmuştur.
En düşük Ca içeriği H0S0 konusunda %0.92 iken bu değer H1S0 konusunda %1.07
yükselmiş, H2S0 konusunda %1.06’ya ve H3S0 konusunda ise %0.93’e kadar düşmüştür.
Benzer durum ağır metalli sulama suyu uygulamalarında da görülmektedir. Bitkiler düşük
ağır metal dozunda Ca içeriğini artırmış, eşik seviyede düşürmüş ancak yüksek seviyede
maruz kaldığında tekrar Ca içeriği artırmıştır. Ağır metal açısından en düşük Ca içeriği
H0S0 konusunda %0.92 iken bu değer H0S1 konusunda %1.13 yükselmiş, H0S2 konusunda
%0.95’e ve H0S3 konusunda ise %1.11’e kadar yükselmiştir. Muamelelerin birlikte etkisi
dikkate alındığında H1S2 konusunda en yüksek Ca içeriği %1.23 olarak ölçülmüştür. En
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düşük ise yine aynı hümik asit uygulamasının yapıldığı H1S1 konusunda %0.87 olarak
belirlenmiştir.
Magnezyum içeriğindeki değişim
Kalsiyumdaki benzer durum magnezyum içeriğinde de söz konusudur. Hümik asit
ve ağır metal uygulamaları bitkilerin magnezyum içeriğinde farklılıklara neden olmuş
ancak bu farklılıklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Çizelge 5). Muameleler
karşısında bitki Mg içeriği dalgalanma göstermektedir. Değerlerden de görüleceği gibi
artan hümik asit uygulaması hümik asitin iki dozunda bitkinin Mg içeriğini artırmış ancak
üçüncü dozda ilk doz seviyesine düşmüştür. En düşük Mg içeriği H0S0 konusunda %0.24
iken bu değer H1S0 konusunda %0.25, H2S0 konusunda %0.28’e yükselmiş ve H3S0
konusunda ise %0.25’e düzeyine inmiştir. Benzer durum ağır metal uygulamasında da
görülmektedir. Bitkiler düşük ağır metal dozları karşısında Mg içeriklerinde dalgalı bir
seyir göstermiştir. Ağır metal uygulamasının ilk dozu olan H0S1 dozunda %0.32’ye
yükselirken bu değer doz artımıyla birlikte %0.26’ya düşmüş ve en yüksek ağır metal
uygulamasında tekrar yükselerek %0.28’e çıkmıştır. Eşik seviyenin altında ağır metal
uygulamasının bitkide Mg alımını artırdığı eşik seviyede düşürdüğü ve eşik seviyenin
üstündeki dozda uygulamanın ise tekrar hafif arışa neden olduğu belirlenmiştir.
Muamelelerin birlikte uygulandığı koşullarda en yüksek Mg içeriği H3S3 konusunda %0.29
olarak ölçülmüşken hümik asitin ve ağır metal uygulamalarının aynı dozlarda dahi bitkinin
Mg içeriğinde dalgalanmalara neden olduğu görülmektedir.
Çizelge 5. Marul yapraklarının iyon değişimi
Konular
H0S0
H0S1
H0S2
H0S3
H1S0
H1S1
H1S2
H1S3
H2S0
H2S1
H2S2
H2S3
H3S0
H3S1
H3S2
H3S3

Ca
%
0.92
1.13
0.95
1.11
1.07
0.87
1.23
1.05
1.06
1.04
0.95
0.93
0.93
1.04
0.98
1.04

Mg
0.24
0.32
0.26
0.28
0.25
0.25
0.25
0.25
0.28
0.28
0.27
0.27
0.25
0.27
0.27
0.29

Mn
ppm
41.00 b
40.00 b
37.00 bc
37.67 bc
100.00 a
37.67 bc
22.67 cd
33.33 cd
107.67 a
36.67 bc
43.33 b
33.67 bcd
20.00 d
36.67 bc
37.00 bc
40.00 b

Cu

Zn

Pb

4.33 def
4.33 def
2.00 gh
7.33 b
12.33 a
6.00 bcd
3.00 fgh
3.00 fgh
3.50 efgh
7.00 bc
3.00 fgh
4.00 defg
5.33 bcde
5.00 cdef
1.50 h
3.50 efgh

20.67 abc
26.00 ab
19.67 abcd
24.00 abc
19.33 bcd
19.33 bcd
13.67 de
25.33 ab
12.00 ef
26.33 a
21.67 abc
26.00 ab
5.67 f
19.67 abcd
18.33 cde
26.00 ab

0.02 h
1.01 gh
12.33 b
21.67 a
0.02 h
1.67 gh
6.33 cde
8.67 c
0.02 h
7.33 cd
4.00 efg
3.00 fgh
0.02 h
1.33 gh
3.33 efg
5.00 def

Mangan içeriğindeki değişim
Hümik asit ve ağır metal uygulamaları bitkilerin mangan içeriğinde farklılıklara
neden olmuş ve söz konusu farklılıklar istatistiksel açıdan %5 önem düzeyinde anlamlı
olup çoklu karşılaştırma sonucu oluşan gruplar Tablo 5’de gösterilmiştir. Değerlerden de
görüleceği gibi ilk iki doz hümik asit uygulaması bitkinin Mn içeriğini artırmış ancak
üçüncü dozda tam tersi düşüşe neden olmuştur. En düşük Mn içeriği H3S0 konusunda 20
ppm iken bu değer H1S0 konusunda 100, H2S0 konusunda 107.67 ppm’e yükselmiştir.
Benzer durum ağır metal uygulamasında da görülmektedir. Yapılan ağır metal uygulaması
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karşısında bitkilerin Mn içerikleri azalma göstermiştir. Ağır metal uygulamasının ilk dozu
olan H0S1 dozunda bitkinin Mn içeriği 40 ppm iken doz artımıyla birlikte bu değer 37
ppm’e düşmüştür. Hümik asitin ilk dozunda tolerans seviyesinin yarısı oranında yapılan
ağır metal uygulaması, bitkide Mn alımını artırmış, eşik seviyede azaltmış ve eşik
seviyenin iki katının uygulandığı durumda ise tekrar hafif arışa neden olmuştur. Benzer
durum hümik asidin ikinci dozunda da söz konusudur. Ancak en yüksek hümik asit
dozunda artan ağır metal uygulamasına karşılık bitkilerin Mn içeriği de artış göstermiştir.
Mangan fotosentezde suyun parçalanmasında rol oynamaktadır. Azot metabolizmasında ve
asimilasyonunda etkilidir. Demir, kalsiyum ve magnezyumun absorpsiyonunda önemli rol
oynar. Klorofilin oluşumunda demir ile birlikte faaliyet gösterir. Bitki tohumunun
çimlenmesini ve meyve olgunlaşmasını hızlandırır (Plaster, 1992; Boşgelmez ve ark.,
2001; Güzel ve ark., 2004; Gardiner ve Miller, 2008; Kacar ve Katkat, 2010; Bolat ve
Kara, 2017).
Bakır içeriğindeki değişim
Bitkilerin bakır içerikleri incelendiğinde mangan içerikleriyle hemen hemen
benzerlik gösterdikleri belirlenmiştir. Uygulamalar bitkilerin Cu içeriğinde farklılıklara
neden olmuş ve söz konusu farklılıklar %5 önem düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmuş ve çoklu karşılaştırma sonucu oluşan gruplar Çizelge 5’de gösterilmiştir. Hümik
asit uygulamasının ilk dozunda en yüksek Cu içeriği H1S0 konusunda 12.33 ppm olarak
belirlenmiştir. Artan hümik asit dozu karşısında bitkilerin Cu içeriği azalma göstermiş ve
en düşük H3S2 konusunda 1.5 ppm olarak ölçülmüştür. Sulama suyunda artan ağır metal
konsantrasyonuna bağlı olarak Cu içeriği toksik ağır metal eşik değerinde düşüş göstermiş
ancak artan doz karşısında Cu birikimi gerçekleşmiş ve H0S3 konusunda 7.33 ppm’e kadar
yükselmiştir. Bitkilerin Cu içerikleri, hem hümik asit hem de sulama suyu ağır metal
içeriğindeki artışa bağlı olarak azalma gösterdiği söylenebilir. Bakır eksikliği, genç
yapraklarda kloroz (sarılık), bodur gelişme, geç olgunlaşma ve bazı durumlarda dokularda
renk maddesi fazlalığı (kahve renk lekesi) şeklinde kendini gösterebilir. Ayrıca,
karbonhidrat içeriğinde azalmaya neden olur (Plaster, 1992; Aktaş ve Ateş, 1998;
Boşgelmez ve ark., 2001; McCauley ve ark., 2009; Kacar ve Katkat, 2010; Bolat ve Kara,
2017).
Çinko içeriğindeki değişim
Bitkilerin çinko içerikleri, mangan ve bakır içerikleriyle hemen hemen benzerlik
göstermektedir. Uygulamalar bitkilerin Zn içeriğinde farklılıklara neden olmuş ve söz
konusu farklılıklar %5 önem düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuş ve çoklu
karşılaştırma sonucu oluşan gruplar Çizelge 5’de gösterilmiştir. Söz konusu tablo
incelendiğinde hümik asit ve sulama suyu ağır metal içeriğinin en yüksek olduğu konular
(H0S3 (24 ppm), H1S3 (25.33 ppm), H2S3 (26 ppm) ve H3S3 (26 ppm)) bitkilerin çinko
içeriği en yüksek konular olarak belirlenmiştir. Bitkilerin Zn içeriklerinin, hem hümik asit
hem de sulama suyu ağır metal içeriğindeki artışa bağlı olarak arttığı söylenebilir.
Toprakların genellikle yüksek düzeylerde pH, kireç ve kile sahip olması ve organik
maddenin düşük olması mevcut çinkonun bitkilerce alınabilirliğini sınırlamaktadır
(Marschner, 1995 ). Ancak artan hümik asit ve toksisite eşik değerinin altında Zn’ninde
içinde bulunduğu ağır metal uygulaması, çinko alınımını artırdığı söylenebilir.
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Kurşun içeriğindeki değişim
Bitkilerde kurşun içeriği, çinko içeriği ile benzerlik göstermektedir. Uygulamalar
bitkilerin Pb içeriğinde farklılıklara neden olmuş ve söz konusu farklılıklar %5 önem
düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuş ve çoklu karşılaştırma sonucu oluşan
gruplar Tablo 5’de sunulmuştur. Söz konusu tablo incelendiğinde genel olarak hümik asit
ve sulama suyu ağır metal içeriğinin en fazla olduğu konularda (H2S1=7.33 ppm) bitkilerin
Pb içeri H0S3=21.67; H1S3=8.67; ve H3S3=5 ppm olarak belirlenmiştir. Bitkilerin Pb
içeriklerindeki artışın asıl kaynağı sulama suyu ile verilen Pb iyonudur. Genel olarak
hümik asit uygulamasının sulama suyunda bulunan kurşunun alınımını azalttığı
söylenebilir.
Kadmiyum içeriğindeki değişim
Sulama suyu ile birlikte Cu, Pb, Zn ve Cd uygulanmasına karşılık bitki
yapraklarında kadmiyum tespit edilememiştir. Yapılan analizlerde tüm örneklerin Cd
içeriği 0.002 ppm’in altında olduğu belirlenmiştir. Sulama suyu ile uygulanan Cd, bitki
kök bölgesindeki toprakların Cd bakımından fakir olması nedeniyle toksisite sınırına
ulaşamadığı gibi aynı zamanda da olan miktarda bitkiler tarafından alınamamıştır.
4. SONUÇ
Zehir özelliğine sahip ağır metallerin birçok kaynağı bulunmaktadır. Son birkaç on
yılda çevre kirliliğine neden olan etmenlerin başında bunlar gelmektedir. Su, hava, toprak
ve gıda kirliliğine neden olan ağır metal kaynakları; jeolojik (doğal) ve antropojenik
kökenli olarak ikiye ayrılabilir. Ağır metaller özellikle su yoluyla gıda zincirine girer ve
tüm canlı yaşamı için doğrudan tehdit oluşturur.
Ağır metallerin bitkiler tarafından alınabilirliği ancak düşük toprak pH’sı
koşullarında mümkün olabilmektedir. Bitki kök bölgesindeki ağır metal
konsantrasyonunun, toksisite yapacak sınırın altında olması gereklidir. Aksi durumda bitki
bünyesine alınan söz konusu elementler hem bitkilerde kalıcı hasarlara neden olabilir hem
de besin zincirine girerek diğer tüm canlılara zarar verebilir. Aynı zamanda ağır metaller
toprak özelliklerinde değişime neden olabilir. Yapılan bir çalışmada Pb ve Cd uygulaması,
toprağın kil ve toplam değişebilir bazları üzerine etkisinin olduğu bildirilmektedir (AmfoOtu, 2012).
Toprağa uygulanan hümik asit konsantrasyona bağlı olarak toprağın bazı temel
özelliklerinde bir takım değişimler olmuş ve buna bağlı olarak da bitki besin elementi alımı
etkilenmiş ve marul yapraklarında söz konusu elementlerin birikimi gerçekleşmiştir. Marul
gibi yaprağı yenen bitkilerde olan birikim doğrudan insanlara ve hayvanlara geçiş yaparak
olumsuz sağlık koşullarının oluşmasına neden olabilir. Böyle olayların yaşanmaması için
tarımsal üretimde gerek ağır metal içeren suların sulamada kullanılmasında gerekse hümik
asit gibi maddelerin kullanılmasında gerekli tedbirlerin alınarak gerekli düzenlemelerin
yapılıp izlenmesi gereklidir.
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Özet
Bu çalışma, farklı toprak nemi düzeylerinin patates (Solanum Tuberosum L.) bitkisinin yumru
gelişimi ve kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Deneme 2013 ve 2014 yıllarında
Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesinde çiftçi arazisinde yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak
“Agria” çeşidi sertifikalı tohum kullanılmıştır. Sulama konuları tek sulama aralığı (5 gün) ve
deneme toprağının elverişli su tutma kapasitesinin beş farklı düzeyi (I100, I85, I70, I55, I40)
dikkate alınarak sulama programı oluşturulmuştur. Araştırma sonucuna göre su kısıntısının, dekara
verim, teksel yumru ağırlığı, pazarlanabilir yumru oranı, bitki boyu, ortalama yumru boyu,
ortalama yumru çapı ve yumru kabuk oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Patates, Damla Sulama, Kısıntılı Sulama, Su-Verim İlişkisi

EFFECTS OF DEFICIT IRRIGATION ON THE POTATO TUBER
DEVELOPMENT AND QUALITY IN AFYONKARAHİSAR
CONDITIONS
Abstract
This study was conducted to determine the effects of deficit irrigation on tuber growth and quality
of potato (Solanum tuberosum L.). The study was carried out in 2013 and 2014 in farmer's land in
the province of Ihsaniye, Afyonkarahisar. Certified seeds of potato variety “Agria” were used as
study material. Irrigation treatments was consisted of one irrigation interval (5 days) and five
different levels (I100, I85, I70, I55, I40) of soil water deficit measured before irrigations. The
results have indicated that water restriction had a significant effect on yield, single tuber weight,
percentage of marketable tuber, plant length, mean tuber length, mean tuber diameter and
percentage of tuber peeling.
Key Words: Potato, Drip Irrigation, Deficit Irrigation, Water-Yield Relationship

1. GİRİŞ
Dünyada yaklaşık 20 milyon hektarlık geniş bir üretim alanına sahip olan patateste
ortalama üretim 323 milyon ton, ortalama hektara verim ise 17 tondur. Çin toplam
87 260 000 tonluk üretimi ile ilk sırada yer alır. Bunu takip eden ülkeler, Hindistan
41 483 000 ton, Rusya 29 532 530 ton, Ukrayna 23 250 200 ton, ABD 20 990 738 tonluk
üretimleriyle dünyadaki en önemli patates üreticileri arasında yer almaktadır. Türkiye ise
dünya patates üreticileri sıralamasında 4 795 122 tonluk üretimi ile 13. sırada yer
almaktadır (Anonim, 2014).
Türkiye’de ılıman kuşak iklim sistemi içerisinde özellikle Afyon, Niğde, Nevşehir
yöreleri, patates tarımının çok yoğun yapıldığı bölgeler olup, üretimin yaz döneminde
yapıldığı bu bölgeler toprak yapılarının uygunluğu ile de dünyanın en verimli patates
bölgelerinden biri durumundadır (Vural ve ark., 2000).
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Patates toprak suyu eksikliğine duyarlı ve toplam mevcut toprak suyunun yumru
verimini optimize etmesi için kullanılabilir su tutma kapasitesinin %30 - %50’den fazla
tükenmemesi gerekmektedir. Bitki büyüme dönemi boyunca kullanılabilir su tutma
kapasitesinin %50’den fazlasının tükenmesi durumunda, verimin azaldığı belirtilmektedir
(Doorenbos ve Kassam, 1979).
Patatesin büyümesine ve verimi üzerine su stresinin etkisini konu alan bir
çalışmada, patates bitkisinin su stresine karsı çok hassas olduğu ve verimin optimum
olabilmesi için toplam kullanılabilir toprak suyunun %30’u ile %50’sinden fazlasının
tükenmemesi gerektiğini belirtilmiştir (Van Loon, 1981).
Patateste su verim ilişkilerini incelemek amacıyla Hindistan’da yapılan bir
çalışmada ise toprakta kullanılabilir suyun %10, %30, %45, %60 ve %75’ i tüketildiğinde
sulama yapmış, Araştırma sonuçlarına göre, faydalı suyun %60 ve %75’ i tüketildiğinde
yapılan sulamalarda verimde önemli düşüşler olmuştur (Kashyap ve Panda, 2003).
Bu çalışma, Türkiye’de üretim alanı oldukça geniş olan patates bitkisinin
Afyonkarahisar ili tarla koşullarında farklı toprak nemi düzeylerinin patates yumrusu
gelişimine ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi ve patatesin su tüketiminin belirlenmesi
için yapılmıştır. Böylece, patateste en uygun sulama suyu düzeyini, dolayısıyla en uygun
su kısıntı düzeyini belirleyerek su ekonomisi yanında, verim ve kalitenin arttırılmasına
katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Araştırma Alanı ve İklim
Araştırma, +39° 7' 14.01" N enlemi ile +30° 23' 15.54" E boylamı arasında yer alan
Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasında bulunan çiftçi tarlasında
yürütülmüştür. İlçe genel görünümü itibariyle yayla karakterini göstermektedir (Anonim,
2011).
Çizelge 1. Denemenin yürütüldüğü yıllara ait aylık ortalama iklim verileri
Meteorolojik
Elemanlar
Ortalama
sıcaklık (ºc)
Toplam yağış
(mm)
Ortalama
bağıl Nem
(%)
Toplam
buharlaşma
(mm)
Güneşlenme
süresi (saat)
Günlük
Ortalama
Rüzgâr
Hızı(m/sec)

2013-2014 Yılı
Haziran

Mayıs

Nisan

Temmuz

Ağustos

Ortalama

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

11.4

12.4

18.2

15.4

21

19.3

22.1

24.1

23

24.5

19.14

19.14

62.7

26.1

48.7

96

17.4

33.1

40.5

4.6

3.6

12.6

34.58

34.48

60.7

52.4

50.1

59.3

45.7

53.8

46.1

43.9

41.4

43

48.8

50.48

101

102.8

191.8

137.7

237.3

188.1

250.1

266.6

235.1

249.2

203.1

188.9

7.1

7.2

9.5

7.7

11.2

9.6

10.5

11.5

11.2

10.7

9.9

9.34

1.8

2

1.9

1.9

2.2

2

2.1

2.2

2.1

1.9

2.02

2

Deneme alanının toprak bünyesi kumlu-tınlı (SL) dır. Çizelge 1’de görüldüğü gibi
0-60 cm derinlikte toprağın hacim ağırlığı 1.08-1.28 gr/cm3, ağırlık esasına göre tarla
kapasitesinin nem içeriği % 20.49-17.68 ve solma noktasının ise % 11.36-9.87 arasında
değişmektedir. Toprağın kullanılabilir su tutma kapasitesi 59.57 mm/60 cm’dir.
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Çizelge 2. Deneme alanı toprağına ait bazı fiziksel özellikler
Toprak
derinliği
(cm)
0-30
30-60

Tane dağılımı (%)

Kum

Silt

Kil

68.79
69.70

17.18
17.26

14.04
13.04

Tekstür
sınıfı

SL
SL

Hacim
ağırlığı

1.08
1.28

Tarla
kapasitesi

Solma noktası

%

mm

%

mm

Kullanılabilir su tutma
kapasitesi
%
mm

20.49
17.68

66.39
67.89

11.36
9.87

36.81
37.90

9.13
7.80

29.58
29.99

Deneme alanı, uzunluğu 5.0 m. genişliği 2.1 m. olan 15 adet parselden
oluşturulmuş ve parseller arasında 1,0 m. boşluk bırakılmıştır. Her parselde 3 sıra üzerinde
39 adet bitki olacak şekilde deneme alanında toplam 585 adet bitki yer almıştır. Deneme
şerit parseller deneme desenine göre 3 yinelemeli olarak yürütülmüştür Patates tohumları
patates ekim makinesi ile sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 35 cm olacak şekilde 15 cm
derinliğe ekilmiştir.
2.2 Sulama
Deneme konuları, deneme toprağının sulama öncesi su açığının beş farklı düzeyi
dikkate alınarak belirlenmiştir. Böylece denemede aşağıda açıklanan 5 konu yer almıştır.
1- I100: Sulama öncesi topraktaki mevcut suyu tarla kapasitesine getirecek kadar
sulama (K1: 1.00)
2- I85: Sulama öncesi topraktaki mevcut su açığının %85’i kadar sulama (K2: 0.85)
3- I70: Sulama öncesi topraktaki mevcut su açığının %70’i kadar sulama (K3: 0.70)
4- I55: Sulama öncesi topraktaki mevcut su açığının %50’si kadar sulama (K4: 0.55)
5- I40: Sulama öncesi topraktaki mevcut su açığının %40’ı kadar sulama (K5: 0.40)
Sulama aralığı 5 gün alınmış ve deneme konularına sistemli su uygulamasına başlamadan
önce tüm konulara tarla kapasitesine getirilinceye kadar sulama suyu uygulanmıştır. Daha
sonraki sulamalar belirlenen programa göre sistemli olarak yapılmıştır.
Konulara uygulanan sulama suyu miktarları Eşitlik 1 ve 2 yardımıyla belirlenmiştir (Ertek
ve Kara, 2013).
𝐼𝑟 = 𝑊𝑠𝑑 𝑥 𝐾𝑛 𝑥 𝐴
(1)
𝑊𝑠𝑑 = (𝑇𝐾 – 𝑊𝐴)
(2)
Eşitliklerde;
Ir : Sulama suyu (litre)
Wsd : Sulamadan önce topraktaki su açığı (mm)
TK : Deneme alanı toprağının tarla kapasitesi (mm)
WA : Sulama öncesi topraktaki mevcut su (mm)
Kn : Sulama suyu kısıntı oranı (%)
A : Parsel alanı (m2)
Deneme konularında bitki su tüketimleri, ekimde, her sulama uygulaması öncesinde
ve son hasatta gravimetrik yöntemle ölçülen toprak nemi değerleri göz önüne alınarak, su
bütçesi esasına göre Eşitlik 3 kullanılarak hesaplanmıştır (Allen ve ark., 1998).
𝐸𝑇 = 𝐼𝑟 + 𝑃 + 𝐶𝑟 − 𝐷𝑃 – 𝑅𝑂 ± 𝐷𝑆𝑊
(3)
Eşitlikte;
ET
: Bitki su tüketimi (mm)
Ir
: Uygulanan sulama suyu (mm)
413

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

: Yağış (mm)
: Kapilar su (mm)
: Derine sızma (mm)
: Yüzey akışı (mm)
: Toprak profilindeki nem içeriği değişimi (mm)
Deneme alanı drenaj ve tuzluluk bakımından sorunsuz topraklardan oluşmaktadır.
Bu nedenle taban suyundan kaynaklanan bir kapilar su girişi ve damla sulama yöntemi ile
sulama yapıldığından yüzey akışı söz konusu değildir. Bu nedenle RO değerleri
hesaplamalarda sıfır (0) kabul edilmiştir (Kanber ve ark., 1993; Ertek ve ark., 2006).
Ayrıca deneme alanında taban suyu problemi olmadığından kapilar su (Cr) değeri de sıfır
kabul edilmiştir. Patates bitkisinin etkili kök derinliği yaklaşık 60 cm’dir. Bu yüzden bitki
su tüketimi hesaplamalarında 0-30 ve 30-60 cm derinliklerindeki değerler dikkate
alınmıştır. Denemede sulama öncesi topraktaki mevcut su düzeyini tarla kapasitesine
getirecek miktarda ve onun kısıntı yüzdeleri şeklinde ölçülü olarak sulama programı
uygulandığından derine sızma da dikkate alınmamıştır.
Deneme konularından belirlenen verim ile sulama suyu ve bitki su tüketimleri
arasında regresyon analizi yapılarak su-verim ilişkileri bulunmuştur. Modelde Stewart
modeli esas alınmıştır (Doorenbos ve Kassam, 1979) (Eşitlik 4).
P
Cr
DP
RO
DSW

𝑌

𝐸𝑇

(1 − 𝑌𝑎 ) = 𝐾𝑦(1 − 𝐸𝑇𝑎 )
𝑚

(4)

𝑚

Eşitlikte,
ETa : Gerçek su tüketimi (mm)
Ya : Gerçek su tüketimine karşılık gelen gerçek verim (kg/da)
ETm : Bitkinin büyüme mevsimi boyunca herhangi bir su eksikliğinin olmadığı koşullarda
maksimum bitki su tüketimini (mm)
Ym : Maksimum su tüketimine karşılık gelen maksimum verimi (kg/da)
Ky : Evapotranspirasyondaki bir birim azalmaya karşılık verimdeki azalmayı veren verim
tepki etmenini göstermektedir.
Sudan yararlanma oranı olarak da ifade edilen ve sulama yöntemlerinin karşılaştırılması
veya sulama programlarının değerlendirilmesinde yararlanılan su kullanım randımanı
Tanner ve Sinclair (1983) tarafından verilen aşağıdaki Eşitlik 5 ve 6 yardımı ile
belirlenmiştir (Süheri ve ark. 2007).
𝐼𝑊𝑈𝐸 =

𝐸𝑦

(5)

𝐼

𝐸𝑦

𝑊𝑈𝐸 = 𝐸𝑇
Eşitliklerde,
IWUE : Sulama suyu kullanım randımanını (kg/da/mm)
WUE : Su kullanım randımanını (kg/da/mm)
Ey
: Ekonomik verimi (kg/da)
I
: Sulama suyunu (mm)
ET
: Bitki su tüketimini (mm)

(6)

2.3. Bitkisel Gözlem ve Ölçümler
Hasatta deneme parsellerin her iki tarafında bulunan sıralar kenar etkisi gözetilerek
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bitkisel gözlem ve ölçümler orta sırada etiketli bitkilerde
yapılmıştır. Şerit parseller deneme desenine göre 3 tekrarlı olarak yürütülmüş olan
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çalışmadan elde edilen veriler varyans analizine tabi tutulmuş ve sonuçlar Minitab® 16.2.4
bilgisayar paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Sulama Suyu ve Bitki Su Tüketimi
Sulamaya denemenin ilk yılında, 27.06.2013 ve ikinci yılında 11.07.2014
tarihlerinde başlanmış ve her iki yılda da 5 gün aralıklarla 10 kez sulama yapılmıştır.
Araştırmanın yürütüldüğü 2013-2014 yıllarında, sulama dönemi boyunca toprak su
açığının tarla kapasitesine getirilmesi için gerekli suyun tamamının verildiği I100 deneme
konusuna sırasıyla 240.41 mm ve 158.14 mm, toprak su açığını tarla kapasitesine getirmek
için gerekli suyun %40 (I40) oranında verildiği konuda ise sırasıyla 171.57 mm ve 101.68
mm sulama suyu uygulanmıştır.
Denemenin her iki yılında en yüksek bitki su tüketimi, I100 konusunda sırasıyla,
385.91 mm ve 255.67 mm, en düşük bitki su tüketimi ise I40 konusunda sırayla 337.12 mm
ve 204.0 mm hesaplanmıştır.
Çizelge 3. 2013 ve 2014 yılı sulama suyu uygulamalarına ilişkin sonuçlar (mm)
Tarih
22.06.2013
27.06.2013
02.07.2013
07.07.2013
12.07.2013
17.07.2013
22.07.2013
27.07.2013
01.08.2013
06.08.2013
11.08.2013
30.08.2013
Toplam sulama suyu, mm
Toplam Yağış, mm
Et mm
06.07.2014
11.07.2014
16.07.2014
21.07.2014
26.07.2014
31.07.2014
05.08.2014
10.08.2014
15.08.2014
20.08.2014
25.08.2014
30.08.2013
Toplam sulama suyu, mm
Toplam Yağış. mm
Et mm

Sulama suyu uygulamalarına ilişkin sonuçlar
2013 Yılı
I40
I55
I70
71.46a
71.46
71.46
18.66
27.91
31.02
5.12
5.18
6.70
19.78
24.20
29.53
20.39
10.36
19.60
16.63
29.05
29.15
21.32
28.01
29.69
16.67
15.85
13.45
19.53
17.98
20.07
16.41
16.11
10.67
17.05
16.79
17.38
Hasat
243.03
262.91
278.71
109.37
109.37
109.37
337.12
340.94
357.96
2014 Yılı
65.04a
65.04
65.04
6.78
11.65
15.36
8.14
13.20
13.09
7.53
8.69
11.42
17.18
30.21
36.17
20.79
21.90
25.48
17.69
22.40
21.22
6.63
3.42
2.30
4.16
2.79
3.97
4.66
3.62
4.12
8.12
11.30
12.35
Hasat
166.72
194.23
210.52
64.50
64.50
64.50
204.00
240.89
244.62

I85
71.46
27.57
6.96
45.40
26.06
18.42
39.99
10.74
30.70
10.35
19.65

I100
71.46
48.48
9.68
41.46
23.03
20.33
37.58
11.00
21.12
7.11
20.62

307.30
109.37
376.70

311.87
109.37
385.91

65.04
16.88
26.43
12.02
25.92
24.14
22.07
3.15
6.93
4.99
9.04

65.04
17.31
22.88
13.27
38.52
28.62
19.53
1.40
5.43
4.10
7.08

216.62
64.50
251.35

223.18
64.50
255.67

Sistemli su uygulaması öncesi tüm konuları tarla kapasitesine getirmek için verilen
sulama suyu
a
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Sulama öncesi ve sonrasına ilişkin şekiller incelendiğinde, denemenin her iki
yılında da tüm konularda sulama öncesi toprak nem düzeyinin solma noktasının (SN) altına
düşmediği ve tarla kapasitesinin (TK) üstüne çıkmadığı görülmektedir (Şekil 1-2).

(a)
(b)
Şekil 1. Sulama öncesi (a) ve sulama sonrası (b) toprak nem içeriği (2013)

(a)
(b)
Şekil 2. Sulama öncesi (a) ve sulama sonrası (b) toprak nem içeriği (2014)
Çalışmada sulama öncesi en düşük toprak nemi değerine 2013 yılında I55
konusunda %11.45 ile 5. sulamada ulaşılırken, sulama öncesi en yüksek toprak nemi
değerine I100 konusunda %18.05 ile 9. sulamada ulaşılmıştır. 2014 yılında ise sulama
öncesi en düşük toprak nemi değerine I55 konusunda %11.23 ile 4. sulamada ulaşılırken,
sulama öncesi en yüksek toprak nemi değerine I100 konusunda %18.89 ile 7. sulamada
ulaşılmıştır. Araştırmanın yapıldığı 2013 ve 2014 yıllarında sulama öncesi toprak nem
içeriğine ait şekiller incelendiğinde bazı farklılıklar gözlemlenmektedir. Bunun sebebi
denemenin ikinci yılında özellikle Ağustos ayı boyunca lokal yağışların olması neticesinde
toprak nem içeriğinin yüksek kalmasıdır. Ayrıca denemenin her iki yılındada 3 ve 7 nolu
sulamalar arsındaki dönemde sulama öncesi toprak nem içeriğinin daha düşük olduğu
görülmektedir. Bunun nedeni ise, bu aralık bitki gelişiminin maksimum olduğu döneme
tekabül etmesidir.
Araştırmada elde edilen sonuçlar ile Ayas ve Korukcu (2010)’a ait değerler
karşılaştırıldığında denemenin ilk yılında elde edilen değerler arasında benzerlik olduğu,
denemenin ikinci yılında elde edilen değerlerin ise daha düşük olduğu görülmüştür. Bu
durum, sulama periyodu süresince meydana gelen iklim şartlarındaki farklılığa
bağlanabilir.
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3.2. Verim Öğeleri
Araştırmanın ilk yılında en yüksek verim. yumru nişasta oranı, yumru kuru madde
oranı, pazarlanabilir yumru oranı, yumru boyu, yumru çapı, yumru ağırlığı ve bitki başına
yumru adedi değerlerine I100 konusunda ulaşılmıştır. En düşük verim, pazarlanabilir yumru
oranı, yumru boyu, yumru çapı, yumru ağırlığı ve bitki başına yumru adedi değerleri ise
topraktaki nem açığının ancak %40’ının karşılandığı I40 konusunda elde edilmiştir.
Araştırmanın ikinci yılında en yüksek verim, pazarlanabilir yumru oranı, yumru çapı,
yumru ağırlığı ve bitki başına yumru adedi değerlerine topraktaki nem açığının tamamının
karşılandığı I100 konusunda ulaşılırken, en düşük verim, pazarlanabilir yumru oranı, yumru
boyu, yumru çapı, yumru ağırlığı ve bitki başına yumru adedi değerleri ise I40 konusunda
elde edilmiştir (Çizelge 4).
Çizelge 4. Bazı verim ve kalite unsurlarına ait 2013-2014 yılları varyans analiz
sonuçları
2013 Yılı
Konular

Bitki başına
yumru adedi

Yumru
ağırlığı (gr)

Pazarlanabilir
yumru oranı
(%)

Yumru
kabuk oranı
(%)

Yumru nişasta
oranı (%)

Verim
(kg/da)

I100

11.9a

102.0a

95.0a

4.1bc

20.5a

4713a

I85
I70
I55
I40

11.0a
11.2a
11.8a
10.8a

94.8b
87.3c
77.9d
72.1d

86.7ab
80.0abc
69.5bc
61.7c

3.6c
3.6c
5.4ab
6.0a

17.4a
16.9a
18.2a
17.8a

4271ab
4002ab
3223ab
3085b

I100

12.0a

104.2a

3.6c

14.7a

4445a

11.8a
I85
10.8a
I70
11.0a
I55
10.7a
I40
% 1 önem düzeyinde

102.3a
95.4ab
76.8ab
66.9b

4.0bc
4.6bc
5.2ab
6.5a

16.8a
16.3a
15.4a
15.0a

4389a
3670ab
3273b
2877b

2014 Yılı
91.7a
88.3ab
83.3ab
74.5bc
63.3c

Tukey testi sonuçlarına göre, bitki başına yumru adedi denemenin her iki yılına ait
birleştirilmiş değerleri %1 düzeyinde önemli bulunmuş ve 3 farklı gurup oluşmuştur
(Çizelge 4). Elde dilen sonuçlar Yılmaz ve ark. (1996), Tuğay ve ark. (1997), Yılmaz ve
Tuğay (1999) çalışmalarına paralellik göstermektedir.
Denemenin yapıldığı her iki yılda dekara yumru verimi, yumru ağırlığı,
pazarlanabilir yumru oranı, yumru nişasta oranı yönünden bloklar ve yıllar arasında önemli
düzeyde bir farklılık bulunmazken. deneme konuları arasında %1 olasılık düzeyinde
(P<0.01) farklılık belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen dekara yumru verimleri. Yılmaz
ve ark. (1996) ve Tuğay ve ark. (1997) buldukları yumru verimlerinden yüksek çıkmıştır.
Bunun nedeni olarak kullanılan patates çeşidi ve yıllar arasında oluşan yağış farklılığından
kaynaklanabileceği söylenebilir. Çalışmada ölçülen yumru ağırlıklarının. Yılmaz (1995),
Yılmaz ve ark. (1996) ve Yılmaz (1999)’a göre yüksek çıktığı, Yılmaz ve ark. (2003) ve
Didin (1999) çalışmalarından elde edilen değerlere paralellik gösterdiği görülmektedir.
Pazarlanabilir yumru oranları bakımından elde edilen sonuçlar, Ayas’ın 2004-2005
yıllarında yaptığı çalışma sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Ancak, Yılmaz
ve ark. (1996) yaptıkları araştırmalarla kıyaslandığında araştırmada elde edilen
pazarlanabilir yumru oranları yüksek çıkmıştır. Bu farklılığın, kullanılan patates çeşidinden
ve düşen yağış farklılıklarından kaynaklanabileceği söylenebilir.
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Araştırmada belirlenen ortalama yumru nişasta oranının Didin (1999) ile uyumlu
olduğu, ancak Übeyitoğulları (2005), Ertan (1980), Harada ve ark. (1985) ve Kara’nın
(1995) bulduğu yumru nişasta oranlarına göre yüksek çıktığı görülmüştür. Bunu, kullanılan
patatesin çeşidinin cipslik olmasına ve özellikle yumru gelişimi döneminde yeterli yağışın
olmasına bağlamak mümkündür.
2013 ve 2014 yıllarında elde edilen su–verim ilişkisi parametreleri, Çizelge 5’te
verilmiştir.
Çizelge 5. 2013 ve 2014 yılı oransal su tüketimi kısıntısına karşılık oransal birim alan
verim azalması ve su-verim ilişkisi faktörleri
Konular
I100
I85
I70
I55
I40

ETa
385.91
376.70
357.97
340.94
337.12

Ya
4445.32
4388.67
3669.73
3272.51
2877.07

Konular
I100
I85
I70
I55
I40

ETa
255.67
251.35
244.62
240.89
204.01

Ya
4712.89
4271.43
4002.42
3222.83
3084.95

2013
Ya/Ym
1.000
0.987
0.826
0.736
0.647
2014
ETa/ETm
Ya/Ym
1.000
1.000
0.983
0.906
0.957
0.849
0.942
0.684
0.798
0.655

ETa/ETm
1.000
0.976
0.928
0.883
0.874

1–(ETa/ETm)
0.000
0.024
0.072
0.117
0.126

1-(Ya/Ym)
0.000
0.013
0.174
0.264
0.353

ky
0.000
0.534
2.409
2.264
2.790

1-(ETa/ETm)
0.000
0.017
0.043
0.058
0.202

1-(Ya/Ym)
0.000
0.094
0.151
0.316
0.345

ky
0.000
5.544
3.488
5.469
1.710

Araştırmanın ilk yılında tüm konular dikkate alındığında tüm mevsimi kapsayan ky
değeri 2.49, ikinci yıl 2.08, iki yılın birleşik olarak değerlendirilmesinde ise 2.43 olarak
belirlenmiştir. Bu durum, ilk yıl bir birim su azalması karşısında 2.49 birim verim
azalması, ikinci yıl 2.08 ve her iki yılın birleşik olarak dikkate alınmasında ise 2.43 birim
verim azalması olacağına işaret etmektedir (Şekil 3).
1–(ETa/ETm)
0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0
0

0,2
0,3

1-(Ya/Ym)

0,1

y = 2,49
y = 2,08

y = 2,19

2013

0,4

2014

2013-2014 Avrg.

Şekil 3. Mevsimlik su tüketimi açığına karşılık oransal verim azalması ilişkisi
Dorenbos ve Kassam (1979), toplam yetişme mevsimi boyunca eşit düzeydeki ET
kısıntısı, bitkileri farklı etkilediğini, yerfıstığı, üzüm, pamuk ve soya gibi bitkiler için
(ky<1) mevsimlik ET kısıntısı, patates ve biber gibi bitkilere (ky>1) uygulanan aynı ET
kısıntısında daha az verim azalışı olduğunu bildirmişlerdir.
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4. SONUÇ
2013-2014 yıllarında 2 yıl süreyle yapılan açık tarla deneme çalışmalarından elde
edilen sonuçlara göre, patates tarımında su kısıtının. dekara verim. tek yumru ağırlığı,
pazarlanabilir yumru oranı, yumru boyu, yumru çapı, yumru kabuk oranı gibi kalite ve
verim unsurları üzerinde istatistiki olarak önemli seviyesinde fark bulunmuştur.
Araştırmada topraktaki nem açığının %70, %55 ve %40 düzeylerinde karşılandığı
durumlarda söz konusu parametreler için patateste ciddi verim ve kalite azalışları olduğu
söylenebilir. Topraktaki nem açığının %85 ve %100 düzeyinde karşılandığı durumlarda
ise, meydana gelen verim ve kalite azalışları ile su maliyetleri karşılaştırılarak buna uygun
tercihte bulunması önerilir. Neticede toprak nem açığının %85 düzeyinin altındaki sulama
uygulamaları benzer iklim ve toprak koşullarında patates yetiştiriciliği için önerilmez.
Özellikle I100 konusunda pazarlanabilir yumru oranının ve birim su başına elde edilen
verimin her ikisinin de en yüksek olması bu konunun önemli olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle suyun bol olduğu yörelerde su kısıntısı uygulamasının yapılmaması önerilir.
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THE EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION LEVELS ON SQUASH
(Cucurbita Pepo L.) YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS
UNDER UNHEATED GREENHOUSE CONDITION
Serhat AYAŞ1
1

Uludağ University, Yenişehir İbrahim Orhan College, Bursa, Turkey

Abstract
The general goal of this study was to specify the influence of deficit irrigation on yield for squash
grown under unheated greenhouse conditions. The area trials were conducted at the Greenhouse
Research Area of Yenişehir Vocational School, Uludag University in Bursa, Turkey during
growing season of 2007. In the study, irrigation regimes consisted of full irrigation (1.00 K1cp) and
three deficit irrigation treatments (K2cp, K3cp and K4cp corresponding to 0.75, 0,50 and 0.25 of
accumulative pan evaporation). A nonirrigated treatment (K%cp) was also designed for control
purpose. Applied irrigation water amounts were changed between 320 mm and 70 mm and water
consumption were varied from 480 to 260 mm. Squash yield productivity, fruit diameter, length
and weight, the number of fruits per plant and dry matter were significantly influenced by irrigation
water level. The highest yield averaging 43 ton ha -1 was obtained at K1cp. Crop yield response
factor (ky) for squash was found as 1.84. The highest values of water use efficiency (WUE) and
irrigation water use efficiency (IWUE) for the K1cp and K2cp treatments were calculated to be 0.09
kg m-3 and 0.12 kg m-3, respectively. K2cp application (75%) can be recommened as the most
effective irrigation level for the squashes to which drip irrigation is applied under scarce and
unheated greenhouse conditions.
Key Words: Evapotranspiration, Water Use Efficiency, Yield and Quality Parameters, Irrigation
Scheduling, Deficit Irrigation

1. INTRODUCTION
Enoch and Enoch (1999) described that greenhouse cultivation (farming) was an
agricultural sector that steadily grew all around the world. Moreover, Briassoulis et al.,
(1997) stated that most greenhouse in Europe were originally located in the centre and the
north and consisted of high-cost, glass-covered structures with climatic control systems
while given researcher argued that this situation has changed drastically in the last decades
and, at present, extensive greenhouse areas are located in the coastal areas of the Northern
and Southern rims of the Mediterranean. Wittwer and Castilla (1995) stated that the type of
structure primarily used in those areas is the so-called Mediterranean greenhouse; low-cost,
unheated plastic-covered structures and with soil-grown crops. Recently, crop cultivation
in greenhouses is being commercially realized at more than 50 countries (Mahajan and
Singh, 2006). According to FAO 2016 data, Turkey’s squash production is 351550 ton
(FAO, 2016).
Ritchie and Johnson (1990) stated that irrigation scheduling prevented soil water
deficiency that was caused by falling below some lower limit values in a certain crop and
soil condition, moreover, irrigation scheduling enabled estimations of the latest date for
irrigation and effective irrigation to abstain from harmful influences of water stress on the
crops. Insufficient irrigation decreases production as giving rise to water stress on the
crops, on the other hand excessive irrigation reduces productivity. Therefore, drip
irrigation system is very important in irrigation scheduling.
Approaches based on evapotranspiration (Bar-Yosef and Sagiv, 1982; McNeish et
al., 1985; Clough et al., 1990; Hartz, 1993) or allowable soil-water depletion (Bogle et al.,
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1989) were mostly used to build some scheduling strategies for drip irrigation. Pan
evaporation method which integrates evaporation measured from Class A pan to crop
consumptive water use (CWU) is widely used method for estimating CWU. A pan
coefficient (Kp) is used to relate these two quantities. An approach based on the pan
coefficient (Kp) with no employment of complicated instrument may be considered as one
of the simplest methods in irrigation scheduling. A certain estimation for k is generally
compulsory in the view of regional and local characteristics, soil characteristics, plant
physiology and cultural applications. Yuan et al., (2003) stated that k values that were
estimated for regional irrigation scheduling program remained in low level for an effective
irrigation management while it should be sufficiently high to eliminate water stress which
might occur in urgent and special local conditions. There could be found many studies that
focused on irrigation methods using Class A evaporation pan. Some of the studies are as
follows; squash (Özer, 2012), cucumber (Ayas and Demirtaş, 2009), tomato (Locascio and
Smajstrla, 1996; Ayas, 2015), potato (Ayas and Korukçu, 2010; Ayas, 2013), pepper
(Demirtaş and Ayas, 2009), onion (Ayas and Demirtaş, 2009), broccoli (Ayas et al., 2011),
lettuce (Yazgan et al., 2008) and green bean (Büyükcangaz et al., 2008).
Squash (Cucurbita Pepo L.), which is a member of Cucurbitaceae family is among
the most widely cultivated vegetable species in the world together with muskmelon,
watermelon and cucumber. It’s of great importance in human nutrition in terms of the
vitamins and minerals it contains (Sevgican, 2002). Squash is considered one of the most
important vegetable crops in the world due to it being a commercial crop for fields and
greenhouses. Summer squash is produced in most Mediterranean countries as one of the
main vegetables (Mohammad et al., 2004), and is also a widely grown and consumed
vegetable in Turkey. The greenhouse growing area of Turkey was 692000 da in 2016 and
production was 7165000 ton (TUİK, 2017). It is grown during spring, summer and fall
seasons by using both drip and furrow irrigation methods. Amer, (2011) and Khalil et al.,
(1996) found that the total yield of squash was significantly higher for the drip irrigation
method compared to the furrow irrigation method. However, some studies have been
reported on squash irrigation in Turkey and other parts of the world (Amer, 2011; Taia et
al., 2015; Rouphael and Colla 2005; Smittle et al., 1992; Stansell and Smittle, 1989). These
studies clearly exhibit that crop characteristics such as squash yield, fruit diameter, length
and weight, the number of fruits per plant and dry matter ratio were highly connected with
optimal amounts of irrigation water supply.
The goal of our trial was to specify the influences of different irrigation water levels
on the yield, fruit diameter, length and weight, the number of fruits per plant and dry
matter, daily and seasonal cumulative evaporation, yield response factor (k y), water use
efficiency (WUE) and irrigation water use efficiency (IWUE).
2. MATERIALS AND METHODS
Field trials were conducted under unheated greenhouse conditions in the region of
Bursa-Yenişehir (40o15'09 "N latitude, 29o 38'43"E longitude and altitude of 225 m above
mean sea level). For experimental purposes, high tunnel type plastic covered greenhouse
with the size of 8 m x 40 m was built. The climate characteristics of the experiment field
was hot and dry in summer and cold and rainy in winter. Annual average precipitation and
temperature values for the regions where greenhouse experiments were carried out was
482.9 mm and 13.6 oC, respectively. The average minimum temperature was gauged as 3.6
o
C in December while the maximum temperature was gauged as 23.3 °C in August
(Anonymous, 2003). The soil of the experiment field was classified as sandy loam and soil
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pH ranged between 7.99 and 8.04. Some of the physical and chemical characteristics were
presented in Table1.
Table 1. Some of chemical and physical properties of experimental field soil
Soil
γ
Soil
Field
Wilting pH Total CaCO3 Organic Available
depth
(g
type Capacity Point
Salt
(%)
Matter
(kg da-1)
-3
(cm) cm )
(%)
(%)
(%)
(%)
P
K
0-30
1.34
SL
19.66
11.94 7.99 0.058 5.67
2.94
1.53 38.35
301.37
SL
17.26
9.98
8.04 0.051 8.49
1.39
1.24 19.52
60
γ :Unit weight of soil, SL:Sandy loam, P: Phosphorus, K: Potassium
Mankozeb and Endosulfan were sprayed to the experiment fields as a chemical
drug against diseases and insect pests. 120 kg ha-1 21% N and 120 kg ha-1 46 % P2O5 as
bottom fertilizer was applied two weeks prior to sowing process. An additional 120 kg ha-1
46% K2O fertilizer was applied when the crops reached to height of 15 cm. 10 L ha1chlorophyllous-ethyl was sprayed against insects.
Transplantation date of the squash seedlings to the plots was 2 April 2007. In the
experiments, row and plant spacing were 0.5 m 1.0 m, respectively. Each plot has
contained 24 plants. 10 plants of middle row were harvested to prevent the water
penetration from its neighboring plots. The length (cm), diameter (cm) and weight (g) of
eggplants were measured by callipers and the average of measured values was calculated.
o
Dry matter content was determined by the separation and drying (at 65 C in drying
oven) of fruits (two samples for each plot). The amount of dry matter of fruits and leaves
was determined by using (AOAC, 2000).
The order of the trial was set as a randomized block design with 3-replication and
single factor, and 5 irrigation applications were randomly distributed to each blocks. The
irrigation applications were created using five different crop evaporation co-efficiencies
(K1cp: 1.00, K2cp: 0.75, K3cp: 0.50, K4cp: 0.25, K5cp: 0.00-for control purposes). The
amount of irrigation water was determined using below stated equation (Doorenbos and
Pruitt, 1977; Kanber, 1984):
IW = Epan x Kcp x P
Where, Ep is cumulative evaporation (mm) for 2-day irrigation frequency, Kcp is
pan evaporation coefficiency, and P is the percentage of wet area. Evaporations that
occurred in the 2 day irrigation frequency was measured using US Weather Bureau Class
A that was held in the center of greenhouse applications and drip irrigation method was
used. The amount of irrigation water was measured with flowmeter devices at the gate of
each plot. The required irrigation water was supplied from a deep well (3 L s-1) that was
drilled in the field. Quality properties of the irrigation water were presented in Table-2.
Irrigation water quality was low sodium risk and classified in C2S1 with medium level EC
value.
Table 2. Chemical composition of irrigation water used in the experiment
Water
EC25x(106) Na+
K+
Ca++
Mg++
-1
source
pH
Class
(me L )
Deep
715
2.3
2.56
9.25
5.7
7.12
C2S1
well
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Crop evapotranspiration (Cumulative evapotranspiration - ETc) was calculated for 2
day irrigation interval using the below stated water balance equation;
ETc=(SWCt0 – SWCt1) + IW – D
Where (SWCt0 – SWCt1) is the change in volumetric soil water content (mm); IW
(mm) and D (mm) are, irrigation water depth (mm) and drainage (mm) for the related
period, respectively. Prior to irrigation water applications, water content in 0.60 mm soil
depth was determined with a gravimetric method (Lorenz and Maynard, 1980). Water
content of the soil was monitored till 0.90 depth with increments of 30 cm depth following
irrigation applications for each irrigation application. In subplots, the percolations below
0.60 m soil depth were omitted. In our study, the relationships between yield and ET were
determined by the Stewart model (Doorenbos and Kassam, 1979):
(1-Ya / Ym)= ky (1-ETa / ETm)
Where, Ya and ETa are actual crop yield productivity (t.ha-1) and cumulative
evaporation (mm), respectively, under insufficient irrigation conditions; Ym and ETm are
maximum crop yield productivity (t.ha-1) and cumulative evaporation (mm) under
sufficient water conditions. Yield productivity response factor of the limited irrigated green
peas was presented with ky. Water use efficiency (WUE) value was calculated to evaluate
the irrigation efficiency in the applications. The two terms that are used to encourage the
effective use of irrigation water in crop production phases are water use efficiency (WUE)
and irrigation water use efficiency (IWUE). Water use efficiency (WUE) is calculated as
the efficiency ratio of YLD to ETa and depicted as WUE = YLD / ETa (kg m -3). Irrigation
water use efficiency (IWUE) was estimated with the below stated equation (Howell et al.,
1990):

YLD  YLDrainf ed
IRGA
Where, YLD is yield value of each treatment plot (kg ha-1), YLDrainfed is yield value
from control (full irrigated) treatment plot (kg ha-1), IRGA is seasonal irrigation water
amount (mm). Eggplant seedlings completely grew and fruit had the yield productivity,
fruit width, length and weight, color and taste characteristics to its species, 75 days
(DOY=75) after plantation, i.e. in harvest season. Yield productivity and quality
parameters, i.e. fruit width, length and weight and dry matter ratio, were evaluated for each
harvest season.
Variance analysis was conducted with yield productivity and productivity
components by using MSTAT-C (version 2.1-Michigan State University 1991) and
MINITAB (Texas University, Austin) software. The significance of irrigation applications
was calculated at 0.05 and 0.01 probability levels with F-test (Steel and Torrie, 1980).
IWUE(kg m-3) =

3. RESULTS
Water applied and water used: All treatments received 70 mm irrigation water to
refill available soil water content of 0-60 cm soil depth up to field capacity level following
planting date. Class A pan measurements of evaporation were just started after first
irrigation water application. The maximum and minimum amounts of irrigation water
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applied were 320 and 70 mm for K1cp treatment and K5cp treatment, respectively. The
amount of water applied to other treatments varied from 240 to 80 mm. An increase in
seasonal evapotranspiration (ETa) was observed with an increase at applied irrigation
water. The actual evapotranspiration ranged between 480 mm to 260 mm for K5cp and K1cp
treatments, respectively (Table 3).
Table 3. Relationship between the decrease in relative water use and decrease in
relative yield and yield response factor for drip-irrigated squash
Irrigation
treatment
K1cp
K2cp
K3cp
K4cp
K5cp

Yield
(t ha-1)
43
34
25
15
6

Applied
water (mm)
320
240
160
80
70

ETa
(mm)
480
400
370
350
260

ETa/ETm

Ya/Ym

1-(ETa/ETm)

1-(Ya/Ym)

ky

1.000
0.833
0.771
0.729
0.542

1.000
0.791
0.581
0.349
0.140

0.000
0.167
0.229
0.271
0.458

0.000
0.209
0.419
0.651
0.860

0.000
1.251
1.830
2.402
1.878

Linear relationships between crop evapotranspiration (ETc) with yield productivity
(Ya), and irrigation water (IW) with yield (Ya) were observed. The relationship equation is
2
as follows; Ya = 0.1783ETc – 41.741 with R =0.94 and Ya = 0.1348IW – 1.1375 with R2
=0.96 (Figure 1).
60
50

Yield (t/ha)

40
30
20
y = 0,1783ET - 41,741
R² = 0,9366

10
0
200

300

400

500

600

Evapotranspiration (mm)
60,0
50,0

Yield (t/ha)

40,0
30,0
20,0
y = 0,1348IW + 1,1375
R² = 0,9566

10,0
0,0
0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

Irrigation Water (mm)

Figure 1. The relationship between crop evapotranspiration with yield and water
irrigation with yield. (The errors bars are SE of 10 plants)
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The highest yield productivity was obtained from K1cp application with 43 t ha-1. It
was followed by K2cp, K3cp and K4cp applications, in order, with yield productivity
values of 34 t ha-1, 25 t ha-1 and 15 t ha-1, respectively. As expected, the minimum yield
productivity (6 t ha -1) was found from control K5cp application in which irrigation was
not applied. The yield productivity of unirrigated K5cp application was lower at a rate of
616.7.0 % in a comparison with K1cp application. Moreover, lower yield productivity
levels at a rate of 26.5%, 72.0% and 186.7% from K2cp, K3cp and K4cp applications were
observed in a comparison with K1cp application, respectively (see Table 4). Crop yields
and quality are reduced due to water deficits applied particularly three or four weeks before
harvest.
Table 4. Effects of irrigation treatments on squash marketable parameters
Irrigation
treatment

Fruit length
(cm)

Fruit
diameter
(cm)

Fruit
weight
(g)

The number
of fruits per
plant

Dry
matter
(%)

Yield
(t/ha)

K1cp
K2cp
K3cp
K4cp
K5cp
Treatments

20.2 a
19.6 a
18.4 b
17.0 c
16.2 d
**

5.5 a
5.3 a
5.0 b
4.8 bc
4.6 c
**

260.8 a
248.4 b
220.2 c
198.0 d
170.6 e
**

9.2 a
8.6 b
6.0 c
5.6 c
5.0 d
**

4.0 d
4.3 c
4.4 c
4.7 b
5.1 a
**

43.0 a
34.0 b
25.0 c
15.0 d
6.0 e
**

Blocks
ns
ns
ns
ns
ns
ns
** Correlation is significant at the 0.01 level, * Correlation is significant at the 0.05 level,
ns non-significant
Fruit length and fruit weight were significantly influenced by deficit irrigation,
while the values of K1cp, K2cp, K3cp, K4cp and K5cp treatments were each located in a
different statistical group. It may be concluded that significant reduction in fruit diameter
was not observed with the deficit of applied irrigation water (25%). A high level of linear
relationship was determined between fruit diameter, length and weight, whereas negative
linear relation was found between dry matter and amount of water applied (IW). The
2
related equations were as follows; fruit diameter = 0.0034IW + 4.4544 with R = 0.97 (Fig.
2.a.), fruit length = 0.0154IW + 15.595 with R² = 0.95 (Fig. 2.b), fruit weight = 0.3303IW
2
+ 162,13 with R = 0.92 (Fig. 2.c.), The number of fruits per plant = 0.0171IW + 3.8969
2
with R2 = 0.94 (Fig. 2.d.) and dry matter = -0.0036IW + 5.1345 with R = 0.86 (Fig. 2.e.).
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5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0

y = 0,0034x + 4,4544
R² = 0,9692
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Irrigation Water (mm)

Fruit Length (cm)

22,0
21,0
20,0
19,0
18,0
17,0

y = 0,0154x + 15,595
R² = 0,9501

16,0
15,0
0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

Irrigation Water (mm)

Fruit Weight (g)

290,0
270,0
250,0
230,0
210,0
190,0

y = 0,3303x + 162,13
R² = 0,9204

170,0
150,0
0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

Irrigation Water (mm)
The Number of Fruits Per
Plant

11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0

y = 0,0171x + 3,8969
R² = 0,9364

5,0
4,0
0,0

100,0

200,0

300,0

Irrigation Water (mm)
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5,5

y = -0,0036x + 5,1345
R² = 0,8648

5,0
4,5
4,0
3,5
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Irrigation Water (mm)
Figure 2. Relationship between applied irrigation water and fruit length, diameter,
weight, the number of fruits per plant and dry matter. (The errors bars are SE of 10
plants)
Crop yield response factor (ky): Linear relationship between proportional
decrease in water consumption and proportional decrease in yield productivity is depicted
with crop yield productivity response factor (ky) that represents yield productivity
response to be lowered in water consumption. In other saying, it explains the decrease in
yield productivity in relation with the decrease in water consumption per unit (Doorenbos
and Kassam, 1979; Stewart et al., 1975). For irrigation application, seasonal yield
productivity response factor (ky) was calculated as 1.84 (see Fig. 3). ky values increased
with parallel to increase in water amount, except K5cp application.
6

5

4

1-(ETa/ETm)
3

2

1

0
0,0

0,4
0,6

1-(Ya/Ym)

0,2

0,8

y = 0,2162x - 0,2208
R² = 0,9997

1,0

Figure 3. Relationship between relative yield decrease and relative crop
evapotranspiration decrease for squash throughout the total growing season
Water use efficiencies: Values of WUE and IWUE was lowered when the amount of
irrigation water was reduced. The highest WUE and IWUE values were calculated from
K2cp application as 0.08 and 0.09 kg m-3, respectively. IWUE value of K2cp application
was found higher than other applications as K1cp, K3cp, K4cp and K5cp, in order (See
Table 5).
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Table 5. Total water use efficiency (WUE) and irrigation water use efficiency (IWUE)
values for drip- irrigated squash at different irrigation treatments.
Irrigation
Yield
WUE
IWUE
-1
-3
treatment
(t ha )
kg m
kg m-3
K1cp
43
0.09
0.12
K2cp
34
0.09
0.12
K3cp
25
0.07
0.11
K4cp
15
0.04
0.11
K5cp
6
0.02
0.00

4. DISCUSSION
Kuşlu et al., (2013) reported that the highest volume of irrigation water of squash
applied 453 mm. Stansell and Smittle (1989) applied 96, 111 and 142 mm of irrigation
water to summer squash plants. Ertek et al., (2004) stated that irrigation quantities applied
to the treatments varied from 279 to 475 mm, seasonal plant water consumption or
evapotranspiration of irrigation treatments varied from 336 to 539 mm. Özer (2012) stated
that required irrigation water amount of squash for 2010 and 2011 years ranged between
132-300 mm and 148-340 mm, respectively. In the same study, the seasonal
evapotranspiration for 2010 and 2011years was between 222-472 mm and 301-576 mm. In
well-watered conditions seasonal water use by squash was 479 over 86 days in summer
and 306 mm over 91 days in fall season, respectively (Taia A Abd El-Mageed and Semida
2015). Amer (2011) found that squash yield, fruit weight, number, diameter, and length
were significantly decreased by the reduction of applied irrigation water according to
adequately watered conditions (100% of ETcrop). Al-Omran et.al. (2005) determined that
squash fruit yield was higher for non-stressed irrigation conditions (100 and 120% of
estimated crop evapotranspiration) compared to stressed irrigation conditions (60 and 80%
of estimated crop evapotranspiration). El-Dewiny (2011) indicated that reducing the
irrigation amount from 100% to 85% provided an increase in the yield of squash that was
drip-irrigated with 100, 85, 70 and 50% of ETcrop. However, increasing water deficits
decreased summer squash yield. Smittle et al., (1992) reported that the model called for 10
irrigations in 1986 and 1989 with total water depths of 223 and 202 mm, respectively. In
our study, irrigation water applied to squashes changed between 70 and 320 mm and water
consumption changed between 260 to 480 mm for squashes. These results are notably in
accordance with the irrigation water amounts and crop water consumption values obtained
from previous studies (Özer, 2012; Taia A Abd El-Mageed and Semida, 2015; Kuşlu et al.,
2013; Ertek et al., 2004; Rouphael and Colla 2005).
The squash yield changed between 43 t ha -1 and 6 t ha -1. Based on to the results of
this study, a significant effect of deficit irrigation was observed on fruit yield. This result is
in agreement with those of (Mohammad et al., 2004; Smittle et al., 1992; Stansell and
Smittle, 1989; Ertek et al., 2004; Al-Omran et.al., 2005; Rolbiecki 2007). Previous
researches have presented similar results under different irrigation regimes (Mohammad et
al., 2004; Ertek et al., 2004; Al-Omran et.al., 2005; Rouphael and Colla, 2005). Yield was
considerably lowered as the amount of irrigation water reduced. Quality parameters such
as fruit diameter, length and weight have produced a similar response to deficit irrigation
as observed at yield. As expected, all irrigation treatments had higher values than the nonwatered (K5cp) treatment. These values are similar to those of (Amer, 2011; Taia A Abd
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El-Mageed and Semida, 2015; Kuşlu et al., 2013; Ertek et al., 2004; El- Gindy et al. 2009).
Since K1cp treatment has higher fruit weight than the other treatments, the lowest dry
matter was found at K1cp treatment when the highest was observed at K5cp treatment. We
may conclude that significant increases in dry matter may be experienced by the increasing
level of irrigation water deficit. These results are in agreement with those of (Özer, 2012;
Rouphael and Colla, 2005).
WUE and IWUE values varied from 0.09 to 0.02 and from 0.12 to 0.00,
respectively. K1cp and K2cp treatments have delivered the highest WUE and IWUE with
0.09 and 0.12 kg m-3, respectively. When the results regarding water use efficiency are
compared with the findings of different researchers, they were found to be similar (Özer,
2012; Stansell and Smittle, 1989; Kuşlu et al., 2013; Ertek et al., 2004; Al-Omran et.al.,
2005). Squash variety choice, climate, soil structure and effective use of water also affect
these values. Crop yield response factor (ky) was calculated as 1.84. The specified value of
ky (1.84) which is greater than 1.00 shows that eggplant is susceptible to the water. Crop
yield response factor (ky) also coincides with the values found by researchers who studied
on similar issues (Amer, 2011; Taia A Abd El-Mageed and Semida, 2015; Rouphael and
Colla, 2005; El- Gindy et al. 2009).
5. CONCLUSIONS
The ultimate goals of optimum irrigation management strategies in deficit areas are
to enhance yield and quality as much as possible, increase WUE and reduce water
consumption. K2cp treatment allowed high yield and quality (in terms of fruit length,
diameter and weight), increased WUE and reduced water use. The variety choice of
squash, climate and soil structure also influenced to change WUE and IWUE values. Crop
yield response factor of squash (1.84) which is greater than 1.00 shows that eggplant is
susceptible to the water. K2cp application (75%) can be recommended as the most
effective irrigation level for the squashes to which drip irrigation is applied under scarce
water resource and unheated greenhouse conditions.
6. REFERENCES
AL-OMRAN A.M., SHETA A.S., FALATAH A.M., AL-HARBI A.R. (2005). Effect of
Drip Irrigation on Squash (Cucurbita Pepo) Yield and Water Use Effiency in Sandy
Calcaresus Soils Amended with Clay Deposits. Agric. Wat. Manage. 73, 43-55.
AMER K.H. (2011). Effect of Irrigation Method and Quantity on Squash Yield and
Quality. Agric. Wat. Manage. 98, 1197-1206.
ANONYMOUS (2003). Meteoroloji Bülteni (in Turkish). Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi, Ankara, pp. 111–112 (In Turkish).
AOAC (Association of Official Analytical Chemistry) (2000). Official methods of
analysis, 17th ed. AOAC, Washington, DC, USA.
AYAS S., DEMIRTAS C. (2009). Deficit Irrigation Effects on Cucumber (Cucumis
sativus L. Maraton) Yield in Unheated Greenhouse Condition. Journal of Food,
Agriculture & Environment, 7 (3&4), 645–649.
AYAS S., DEMIRTAS C. (2009). Deficit Irrigation Effects on Onion (Allium cepa L. E.T.
Grano 502) Yield in Unheated Greenhouse Condition. Journal of Food, Agriculture &
Environment, 7(3&4), 239–243.

430

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

AYAS S., KORUKÇU A. (2010). Water-Yield Relationships in Deficit Irrigated Potato.
Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, 24(2), 23–36.
AYAS S., ORTA A.H., YAZGAN S. (2011). Deficit Irrigation Effects on Broccoli
(Brassica oleracea L. var. Monet) Yield in Unheated Greenhouse Condition.
Bulgarian Journal of Agricultural Science. 17(4), 551- 559.
AYAS S. (2013). The Effects of Different Regimes on Potato (Solanum Tuberosum L.
Hermes) Yield and Quality Characteristics under Unheated Greenhouse Conditions.
Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (1), 87–95.
AYAS S. (2015). The Effects of Different Regimes on Tomato (Lycopersicon
lycopersicum L. var. Hazal) Yield and Quality Characterictics under Unheated
Greenhouse Conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (6), 1235-1241.
BAR-YOSEF B., SAGIV B. (1982). Response of Tomatoes to N and Water Applied via a
Trickle Irrigation System. II Water. Argon. J, 74:637–639.
BOGLE C.R., HARTZ T.K., NUNTOEZ C. (1989). Comparison of Subsurface Trickle
and Furrow Irrigation on Plastic Mulched and Bare Soil for Tomato Production. J.
Am. Soc. Hortic. Sci. 114, 40–43.
BRIASSOULIS D., WAAIJENBERG D., GRATRAUD J., VON ESLNER B. (1997).
Mechanical Properties of Covering Materials for Greenhouses. Part 1. General
overview. J. Agric. Eng. Res. 67, 81–96.
BÜYÜKCANGAZ H., YAZGAN S., AYAS S., CANDOGAN B.N., AYAS F. (2008).
Effects of Deficit Irrigation on Yield and Quality of Unheated Greenhouse Grown
Greenbean. Journal of Food, Agriculture & Environment, 6(2): 168–172.
CLOUGH G.H., LOCASIO S.J., OLSEN S.M. (1990). The Yield of Successively Cropped
Polyethylene-Mulched Vegetables as Affected by Irrigation Method and Fertilization
Management. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 115, 884–887.
DEMİRTAŞ Ç., AYAS S. (2009). Deficit Irrigation Effects on Pepper (Capsicum annuum
L. Demre) Yield in Unheated Greenhouse Condition. Journal of Food, Agriculture &
Environment, 7 (3&4): 989 – 993.
DOORENBOS J., PRUITT W.O. (1977). Guidelines for Predicting Crop Water
Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 24, Food and Agricultural
Organization of the United Nations, Rome.
DOORENBOS J, KASSAM A.H. (1979). Yield Response to Water. FAO Irrigation and
Drainage Paper No. 33, Rome.
EL-DEWINY C.Y. (2011). Water and Fertilizer Use Efficiency by Squash Grown under
Stress on Sandy Soil Treated with Acrylamide Hydrogels. Journal of Applied Science
Research, 7, 1828-1833.
EL- GINDY A.G.M., ELBANNA E., EL-ADL M.A., METWALLY M.F. (2009). Effect of
Fertilization and Irrigation Water Levels on Summer Squash Yield under Drip
Irrigation. Misr. J. Ag. Eng. 26(1): 94-106.
ENOCH H.Z., ENOCHY. (1999). The History and Geography of Greenhouse. In Stanhil,
G. and Enoch, H.Z. (eds). Greenhouse Ecosystems. Ecosystems of the World 20.
Elsevier, Amsterdam, pp.1–15.
ERTEK A., ŞENSOY S., KÜÇÜKYUMUK C., GEDİK İ. (2004) Irrigation Frequency and
Amount Affect Yield Components of Summer Squash (Cucurbita Pepo L.).
Agricultural Water Management, 67, 63-76.
FAO (2016). (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001)
HARTZ T.K. (1993). Drip Irrigation Scheduling for Fresh Market Tomato Production.
HortScience, 28, 35–37.
431

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

HOWELL T.A., CUENCA R.H., SOLOMON K.H. (1990). Crop Yield Response. Chapter
5 in Management of Farm Irrigation Systems, pp. 93-122. Edited by G. J. Hoffman, T.
A. Howell, and K. H. Solomon. ASAE Monograph, ASAE, St. Joseph, Michigan.
1040 pp.
KANBER R. (1984). Çukurova Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından
Yararlanarak Birinci ve İkinci Ürün Yerfıstığının Sulanması. Bölge Topraksu
Araştırma Enstitüsü. Yay. 114 (64), 93, Tarsus.
KHALİL S.O., AI-HARBİ A.R., ALSADON A.A. (1996). Growth, Yield and Seed
Production of Three Squash Cultivars Grown under Drip and Furrow Irrigation
Methods. Alex. Journal of Agricultural Research, 41, 369-377.
KUŞLU Y., ŞAHİN U., KIZILOGLU F.M., MEMİŞ S. (2013). Fruit Yield and Quality
and Irrigation Water Use Efficiency of Summer Squash Drip-Irrigated with Different
Irrigation Quantities in a Semi-Arid Agricultural Area. Journal of Integrative
Agriculture. Doi: 10.1016/S2095-3119 (13), 60611-5.
LOCASCIO S.J., SMAJSTRLA A.G. (1996). Water Application Scheduling by Pan
Evaporation for Drip-Irrigated Tomato. Journal of the American Society for
Horticulture Science, 121(1), 63–68.
LORENZ O.A., MAYNARD D.N. (1980). Knott’s Hand Book for Vegetable Growers. 2nd
edt. John Wiley Sons, New York.
MAHAJAN G., SINGH K.G. (2006). Response of Greenhouse tomato to Irrigation and
Fertigation. Agricultural Water Management, 84, 202–206.
MCNEISH C.M., WELCH N.C., NELSON R.D. (1985). Trickle Irrigation Requirements
for Stawberries in Coastal California. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 110, 714–718.
MOHAMMAD M.J., HAMMAURI A., FERDOWS A.E. (2004). Phosphorus Fertigation
and Prepland Conventional Soil Application of Drip Irigated Summer Squash. Journal
of Agronomi, 3(3), 162-169.
ÖZER S. (2012). Kabak (Cucurbita Pepo L.) Bitkisinin Sulama Zamanının Planlanmasında
Bitkiye Dayalı Ölçüm Tekniklerinin Kullanım Olanakları (Yüksek Lisans Tezi).
Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
RITCHIE J.T., JOHNSON B.S. (1990). Irrigation of Agricultural Crops. Agronomy
Monograph no. 30, pp. 363–390.
ROLBIECKI R. (2007). The Effect of Micro-Irrigation on Yields of Zucchini (Cucurbita
Pepo L.) Cultivated on a Sandy Soil in Central Poland, ISHS Acta Horticulturae 729:
III Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Poland.
ROUPHAEL Y., COLLA G. (2005). Radiation and Water Use Efficiencies of Greenhouse
Zucchini Squash in Relation to Different Climate Parameters. European Journal of
Agronomy, 23, 183-194.
ROUPHAEL Y., COLLA G. (2005). Growth, Yield, Fruit Quality and Nutrient Uptake of
Hydroponically Cultivated Zucchini Squash as Affected by Irrigation Systems and
Growing Seasons. Scientia Horticulturae, 105, 177-195.
SEVGİCAN A. (2002). Örtüaltı Sebzeciliği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları
No: 528, Bornova, İzmir, 476 s.
SMITTLE D.A., DICKENS W.L., HAYES M.J. (1992). An Irrigation Scheduling Model
for Summer Squash. J. Amer. Soc. Hort. Sci, 117, 717-720.
STANSELL J.R., SMITTLE D.A. (1989). Effects of Irrigation Regimes on Yield and
Water Use in Summer Squash. J. Am. Soc. Hort. Sci. 114 (2), 196–199.
STEEL R.G.D., TORRIE J.H. (1980). Principles and Procedures of Statistics. A
biometrical approach. McGraw-Hill, NewYork, pp.186–187.
432

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

STEWART J.I., MISRA R.D., PRUITT W.O., HAGAN R.M. (1975). Irrigating Corn and
Sorghum with a Deficient Water Supply. Trans. ASAE, 18:270–280.
TAIA A ABD EL-MAGEED, SEMIDA W.M. (2015). Effects of Deficit Irrigation and
Growing Seasons on Plant Water Status, Fruit Yield and Water Use Efficiency of
Squash under Saline Soil. Scientia Horticulturae, 186, 89-100.
TUİK (2017). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001
WITTWER S.H., CASTILLA N. (1995). Protected Cultivation of Horticultural Crops
Worldwide. HortTechnology 3, 6–19.
YAZGAN S., AYAS S., DEMİRTAŞ Ç., BÜYÜKCANGAZ H., CANDOĞAN B.N.
(2008). Deficit Irrigation Effects on Lettuce (Lactuca Sativa Var. Olenka) Yield in
Unheated Greenhouse Condition. Journal of Food, Agriculture & Environment 6(2),
168–172.
YUAN B.Z., SUN J., NISHIYAMA S. (2003). Effect of Drip Irrigation on Strawberry
Growth inside a Plastic Greenhouse. Biosystems Engineering, 87(2), 237–245.

433

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017
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Özet
Azotlu gübreler tarımsal üretimin temel girdilerinden olup toprağa uygulandıkdan sonra hızlı bir
şekilde farklı transformayonlara uğrayıp topraktan uzaklaşabilmektedir. Damla sulama
sistemlerinin bulunduğu tarlalarda azotlu gübrenin sulama suyu ile bölünerek uygulanması ile
bitkilerin azotlu gübre kullanım etkinliğini artırarak, kullanılan azotlu gübre miktarını azaltılabilir.
Bu çalışma fertigasyon yöntemi ile kısıntılı su uygulamasının azotlu gübrenin bölünerek verilmesi
sonucunda pamuk bitkisinin verime ve bazı verim parametre etkisi tesbit edilmiştir. Deneme
parselleri 28 m2 olacak şekilde dizayn edilip, sıra arası 70 cm, sıra üzeri 15 cm olacak şekilde
pamuk ekimi yapılmıştır. Deneme tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme desenine göre 6
(azotlu gübre dozu) x 3 (blok) şeklinde kurulmuştur. Azot dozlarında A0 konusunda 0 kg da -1 saf
azot, A6 konusunda 6 kg da-1 saf azot, A12 konusunda 12 kg da-1 saf azot, A18 konusunda 18 kg
da-1 saf azot ve A24 konusunda 24 kg da-1 saf azot olacak şekilde amonyum sülfat uygulanmıştır.
AN18- 18 kg da-1 konusunda ise 18 kg saf azot dozu Amonyum nitrat formunda kullanmıştır.
Denemede uygulanması gereken sulama suyu miktarı 579.54 mm iken bu miktar % 25 azaltılarak
434.65 mm olarak sulamalar yapılmıştır. Denemede Pamuk bitkisine ait, Bitki boyu, Koza sayısı,
Koza ağırlığı, Koza kütlü ağırlığı gibi gözlemler alınmıştır. Verim sonuçlarına bakıldığında en
yüksek verimi N24 410 kg/da sonuç verirken Amonyum nitrat formunda yapılan gübreleme N18AN 412 kg/da sonucuna varılmıştır, en düşük verimi N0 konusu 298 kg/da ile verdiği tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fertigasyon Sulama, Pamuk, Verim

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT DOSE OF
NITROGEN FERTILIZER ON COTTON YIELD AND SOME YIELD
PARAMETERS BY FERTIGATION METHOD WITH APPLICATION
OF RESTRICTIVE IRRIGATION
Abstract
Nitrogenous fertilizers are the basic inputs of agricultural production and after application, it can
quickly convert to different transformations and move away from the soil. The application of
nitrogen fertilizer with irrigation water via drip irrigation systems can reduce the amount of
nitrogen fertilizer used by increasing of plants’ nitrogen fertilizer use efficiency. In this study,
fertilization method was applied to partial application of water in the form of nitrogenous, and so
on the yield and some yield parameter effects of cotton plant were determined. The trial parcels
were designed to be 28 m2 and the inter-rows were 70 cm and intra-rows 15 cm. The experiment
was set up as 6 (nitrogenous fertilizer doses) x 3 (blocks) according to the randomized blocks split
parcels trial design. 0 kg da-1 of pure nitrogen on A0 subject, 6 kg da-1 of pure nitrogen on A6, 12
kg of da-1 of pure nitrogen on A12, 18 kg of da-1 of pure nitrogen on A18 and 24 kg of da-1 of pure
nitrogen on A24 were applied as Ammonium sulphate form, The amount of 18 kg pure nitrogen
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was applied in the form of ammonium nitrate on AN 18- 18 kg da-1 subject. The amount of
irrigation water to be applied in the experiment was 579.54 mm, this amount of water was reduced
by 25% to 434. 65 mm. Observations such as plant height, boll number, boll weight, boll unginned
cotton weight were taken in the experiment. According to the yield results, the highest yield was
obtained from the N24 subject with 410 kg da-1, the yield with fertilization in the form of
ammonium nitrate (N18-AN) was obtained with 412 kg da-1. The lowest yield was 298 kg da-1 on
the N0 subject.
Key Words: Fertilizer Irrigation, Cotton, Yield

1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızla artması ile beraber toplumun ihtiyaçlarının karşılanması
için çeşitli üretim teknikleri geliştirilmiştir, bu tekniklerden birisi de fertigasyondur.
Fertigasyon, çözünebilir gübrelerin sulama suyu ile birlikte bitkilere verilme
tekniğidir. Su ve gübreden en yüksek düzeyde yararlanma zorunluluğu damla sulama
sistemini ve bu yöntemle gübre uygulamalarını ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle, son
yıllarda açık alan yetiştiriciliğinde de damla sulama sistemi ile gübre uygulamalarında
artışlar gözlenmektedir.
Azotlu gübreler tarımsal üretimin temel girdilerinden olup toprağa uygulandıktan
sonra hızlı bir şekilde farklı transformasyonlara uğrayıp topraktan uzaklaşabilmektedir.
Pardossi ve ark. (2011), bitkilerde azot kullanım etkinliğini araştırılmışlar ve bitki
tarafından kaldırılan azotun gübreleme ile toprağa yeniden sağlanması üzerinde
durmuşlardır. Fertigasyonun azotlu gübrenin kullanım etkinliğini arttırdığını
belirtmişlerdir.
Damla sulama sistemlerinin bulunduğu tarlalarda azotlu gübrenin sulama suyu ile
bölünerek uygulanmasıyla bitkilerin azotlu gübre kullanım etkinliğini artırmak ve
kullanılan azotlu gübre miktarını azaltmak mümkündür.
Azotlu gübrelerin etkinliğinin artırılması için bitkiye gerekli olan azotun birden
fazla seferde bölünerek verilmesi, azotlu gübre kayıplarının minimuma indirilmesi, su
kaynaklarının kirlenmesinin engellenmesi ve toprakta azot ekonomisi sağlanması
bakımından önemlidir
Fertigasyon uygulamalarının temel dayanağı bitkide aşırı su isteği yaratmadan
gereksinim duyulan su ve bitki besin elementlerini bitkiye sağlamaktır. Kurulan sistem ile
her bitkiye su ulaştırılır ve her sulamada az su uygulayarak sık aralıklarla sulama
gerçekleştirilmektedir. Yalnızca bitkinin bulunduğu kısım ıslatıldığı için su ve gübre
tasarrufu sağlanırken, aynı zamanda bitkinin gereksinim duyduğu su ve besin elementleri
de gelişme süresince karşılanmış olmaktadır bu durumun da verim artışı sağladığı yapılan
çalışmalarda görülmektedir.
Aujla ve ark. (2005), pamukta yaptıkları araştırmalarda azotun fertigasyonla
uygulanmasının geleneksel uygulamaya göre önemli düzeyde verim artışına neden
olduğunu tespit etmişlerdir.
Bu araştırma 2015-2016 yılında yürütülmüştür, .çalışmada fertigasyon yöntemi
kullanılarak % 25 su kısıntısı uygulaması ile farklı azot dozlarında pamuk bitkisinin
verimine ve bazı verim parametre etkisi incelenmiştir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Deneme Alanının Toprak Özellikleri
Deneme GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait Serince Araştırma
İstasyonunda olan Harran Toprak Serisinde yürütülmüştür. Bu seri toprakları, alüviyal ana
materyalli, düz ve düze yakın eğimli, derin profilli topraklardır. Tipik kırmızı profilleri
killi tekstürlü ve tüm profil çok kireçlidir. A,B,C horizonlu topraklar olup, pH 7.3 ile 7.8
arasında, organik madde içeriği düşük, katyon değişim kapasitesi yüksektir. KDK kil
içeriğine bağlı olarak alt katmanlara doğru artmaktadır (Dinç ve ark. 1988).
Deneme yerine ait toprak analiz sonuçları Çizelge1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Deneme yeri toprak özellikleri
Derinlik
İşba
PH
(cm)
(%) su.doy
0 - 20

68

7,87

Ec
dS/m

Kireç
(%)

Fosfor P2O5
(kg/da)

Potasyum
K2O (kg/da)

Org.mad
(%)

1.35

23.9

8.24

182.1

0.87

Deneme Konuları
Deneme tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme desenine göre 6 (azotlu gübre
dozu) x 3 (blok) şeklinde kurulmuştur.
Azotlu gübre kaynağı olarak amonyum sülfat kullanılırken, AN18 konusunda
amonyum nitrat uygulanmıştır. Toprak analiz sonuçlarına göre tabanda verilen fosforlu
gübre (18-46-0) ile gelen azot miktarı çıkarıldıktan sonra arta kalan azotlu gübre miktarı
damla sulama sistemi 6 seferde bölünerek verilmiştir. Yalnızca A0 konusuna gerekli olan
fosforlu gübre TSP formunda verilmiştir.
Denemede Kullanılan Bitkinin Özellikleri
Denemede kullanılan pamuk çeşidi Stonville 453 olup, Amerika menşeili bir
pamuk çeşididir. Bitki formu yarı kloster ya da toplu pramittir. Ortalama bitki boyu 85
cm’dir. Gövde dik, orta kalın ve hafif tüylüdür. Yapraklar biraz küçük, koyu yeşil ve hafif
tüylüdür. Solgunluk hastalığına biraz hassasdır. Ortalama kütlü verimi, 420 kg/da’dır.
Çeşidin lif uzunluğu 31.3 mm, lif inceliği 4.1 mic/index, lif mukavemeti 79 000 lb/inç 2 ve
çırçır randımanı % 41.2’dir (Ferhatoğlu ve Anlağan 1996).
Deneme Konuları
A0- Kontrol
A6- 6 kg da-1 (6 kg saf azot)
A12- 12 kg da-1 (12 kg saf azot)
A18- 18 kg da-1 (18 kg saf azot)
A24- 24 kg da-1 (24 kg saf azot)
AN18- 18 kg da-1 (18 kg saf azot)
Parsel Ölçüleri
Ekim alanı: 2,8x10=28 m2
Hasat alanı: 1,40x10=14 m2
Sıra arası: 70 cm
Sıra üzeri: 15 cm
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Toprak Hazırlığı ve Ekim
Toprak hazırlığı toprak tavında iken pullukla sürüldükten sonra ilkbaharda ikileme
yapılarak ve tapanla düzeltildikten sonra ekim yapılmıştır.
Sulama
Deneme alanının sulanmasında damla sulama sistemi kullanılmıştır. Sistem güç
ünitesi, basınç düzenleyici vana, su saati, gübre tankı, elek filtre, ana vana, manometreler,
bağlantı parçaları, her parsele ait kontrol vanaları, manifolt boru hatları, lateral hatları ve
damlatıcılarından oluşmuştur. Manifold hatları 63 mm dış çaplı PE borulardan lateral
hatları ise 16 mm dış çaplı içten geçik yuvarlak PE borulardan tesis edilmiştir. Damlatıcılar
lateral boyunca ve konular arasında su dağılımının homojen olması için sabit debili
özellikte seçilmiştir. Lateral aralığı 70 cm, damlatıcı aralığı 33 cm, damlatıcı debisi 4 L/h
ve işletme basıncı 1,2 atm olarak ayarlanmıştır. Sulamalar Çetin (1996)’nın önerdiği üzere
5 gün aralıkla yapılmıştır.
Sulama suyu hesabında aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır.
I = K. EO . A. C
I= Sulama suyu miktarı (L)
K= Sulama suyu katsayısı (1.25)
EO= 5 günlük toplam Class A-pan buharlaşma değeri (mm)
A= Parsel Alanı (m2)
C= Örtü Yüzdesi (%)
Hesaplanan sulama suyu miktarı kadar sulama suyu su saatinden geçirilerek ölçülü
olarak verilmiştir.
Denemede sulamalar damla sulamayla saatten geçirilerek ölçülü uygulanarak
yapılmıştır. Denemede uygulanması gereken sulama suyu miktarı 579,54 mm iken bu
miktar % 25 azaltılarak 434,65 mm olarak sulamalar yapılmıştır. Toplamda 15 sulama
yapılmıştır.
Yapılan İşlemler ve Tarihleri
Deneme toprağı işlenerek dikime hazır hale getirilmiştir. Deneme süresince yapılan
tarımsal işlemler ve tarihleri Çizelge 2’de görülmektedir.
Çizelge 2. Yapılan tarımsal işlemler ve tarihleri
Toprak hazırlığı yapılması
Çapalama yapılması
Yabancı ot ilaçlaması yapılması
Çapalama yapılması
Yaprak biti, Yaprak piresi Empoasca ve tripse karşı ilaçlamalar
yapılması
Yaprak biti ilaçlaması
Tahta kurduna karşı ilaçlama yapılması
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Çizelge 3. Fenolojik gözlemler
Alınan gözlemler
Ekim
Çıkış
Taraklanma başlangıcı
Çiçeklenme (% 10)
Koza Oluşumu (% 10)
İlk koza açımı
% 5 koza açımı
1. El hasat 2.11. Hasat
2. El hasa2. Hasat

Tarih
04.05.2016
13.05.2016
14.06.2016
03.07.2016
11.07.2016
01.08.2016
31.08.2016
27.09.2016
18.10.2016

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Denemeden Elde Edilen Verim Sonuçları
Verim sonuçlarına bakıldığında en yüksek verim N24 konusundan 410 kg/da ile
alınırken, en düşük verim N0 konusunda 298 kg/da ile alınmıştır. Amonyum nitrat
formunda yapılan gübrelemede ise N18-AN konusu 412 kg/da pamuk verimi sonucuna
ulaşmıştır.
Çizelge 4. Elde edilen verim sonuçları (kg/da)
Konular
I. tek
II. tek
III. tek
NO
229
295
371
N6
312
262
346
N12
359
389
384
N18
399
348
396
N24
424
391
415
N18-AN
356
433
447

Toplam
895
921
1132
1143
1230
1236

Ort
298
307
377
381
410
412

Denemeden Elde Edilen Bitki Boyu Değerleri
Deneme hasat alanından denemeyi temsil eden 20 bitkiden bitki boyu ölçümleri
alınmıştır. En düşük bitki boyu değeri N6 konusundan 70.5 cm ile alınırken, N24 konusu
88.8 cm ile en yüksek bitki boyu değerini vermiştir. Çizelge 5’de Bitki boyu değerleri
görülmektedir.
Çizelge 5. Denemeden elde edilen bitki boyu değerleri
Konular
I. tek
II. tek
III. tek
NO
70.4
70.6
80.0
N6
75.0
72.6
64.0
N12
76.8
64.8
73.2
N18
80.0
91.0
89.0
N24
95.0
86.2
85.2
N18-AN
76.6
74.0
92.6
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Toplam
221.0
211.6
214.8
260.0
266.4
243.2

Ort
73.7
70.5
71.6
86.7
88.8
81.1
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Denemeden Elde Edilen Koza Sayısı
Koza sayıları hasat alanında bulunan 20 bitkiden alınarak belirlenmişir. En düşük
koza sayısı N0 ve N6 konusundan 19 adet/bitki ile alınırken, N12, N24 ve N18-AN
konuları 23 adet/bitki ile en yüksek koza sayısı değerine ulaşmışlardır. Konu ile ilgili
sonuçlar Çizelge 6’da görülmektedir.
Çizelge 6. Denemeden elde edilen koza sayısı
Konular
I. tek
II. tek
III. tek
NO
17.7
18.5
20.2
N6
18.5
19.2
18.5
N12
23.7
20.7
24.0
N18
20.7
23.5
22.2
N24
23.5
22.2
22.7
N18-AN
20.7
24.0
23.0

Toplam
56.4
56.2
68.4
66.4
68.4
67.7

Ort
19
19
23
22
23
23

Denemeden Elde Koza Ağırlığı Değerleri
Koza ağırlıkları projede belirtildiği şekilde 20 bitkiden alınmıştır. En düşük koza
ağırlığı N6 konusundan 5.7 g ile alınırken, N24 konusu 7.0 g ile en yüksek koza ağırlığı
değerini vermiştir (Çizelge 7).
Çizelge 7. Denemeden elde edilen koza ağırlığı değerleri
Konular
I. tek
II. tek
III. tek
NO
5.8
5.6
6.4
N6
6.0
5.6
5.4
N12
6.0
5.6
6.0
N18
6.0
6.8
6.2
N24
7.2
6.8
7.0
N18-AN
5.8
6.04
6.2

Toplam
17.8
17.0
17.6
19.0
21.0
18.04

Ort
5.9
5.7
5.9
6.3
7.0
6.0

Denemeden Elde Edilen Koza Kütlü Ağırlığı Değerleri
Koza kütlü ağırlıklarına bakıldığında, N6 konusu 3.9 g ile en düşük koza kütlü
değerlerini verirken, en yüksek koza kütlü ağırlığı 5.0 g ile N24 konusundan alınmıştır.
Konuya ilişkin değerlendirmeler Çizelge 8’de görülmektedir.
Çizelge 8. Denemeden elde edilen koza kütlü ağırlığı değerleri
Konular
I. tek
II. tek
III. tek
Toplam
NO
4.0
3.8
4.4
12.2
N6
4.2
3.8
3.6
11.6
N12
4.2
3.8
4.2
12.2
N18
4.2
4.6
4.4
13.2
N24
5.2
4.8
5.0
15.0
N18-AN
4.0
4.2
4.4
12.6
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Ort
4.1
3.9
4.1
4.4
5.0
4.2
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4. SONUÇ
Fertigasyon yöntemi ile kısıntılı sulama yapılarak farklı dozda azotlu gübrenin
pamuk verimi ve bazı verim parametreleri üzerine etkilerinin saptanması amacı ile 20152016 yılında yürütülmüştür. Bu çalışmada uygulanması gereken su miktarı 579,54 mm
iken % 25 azaltılarak 434,65 mm olarak sulama yapılmıştır. Deneme sonuçlarına göre,
En düşük bitki boyu N6 konusundan 70.5 cm ile alınırken, N24 konusu 88.8 cm ile
en yüksek bitki boyu değerini vermiştir.
En düşük koza sayısı N0 ve N6 konusundan 19 adet/bitki ile alınırken, N12, N24 ve
N18-AN konuları 23 adet/bitki ile en yüksek koza sayısını vermiştir.
En düşük koza ağırlığı N6 konusundan 5.7 g ile alınırken, N24 konusu 7.0 g ile en
yüksek koza ağırlığı değerini vermiştir.
Koza kütlü ağırlıklarında, N6 konusunun 3.9 g ile en düşük koza kütlü değerlerini
verirken, en yüksek koza kütlü ağırlığı 5.0 g ile N24 konusundan alınmıştır.
Verim sonuçlarına bakıldığında en yüksek verim N24 konusundan 410 kg/da ile
alınırken, en düşük verim N0 konusunda 298 kg/da ile alınmıştır. Amonyum nitrat
formunda yapılan gübrelemede ise N18-AN konusu 412 kg/da pamuk verimi sonucuna
ulaşmıştır.
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SUSAM YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YÜZEYÜSTÜ VE YÜZEYALTI
DAMLA SULAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ömer ÖZBEK1 Nazmi DİNÇ1 Köksal AYDINŞAKİR1 Mehmet KOCATÜRK2
Elif Işıl DEMİRTAŞ1 Cevdet Fehmi ÖZKAN1 Kadriye YÜKSEL3
1

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya, Türkiye

Özet
Küresel ısınma ve buna bağlı olarak yağış rejimlerinde meydana gelen düzensizlikler, hızla
büyüyen şehirleşme ve sanayileşme gibi nedenlerle su kaynakları üzerinde giderek artan rekabet
dikkate alındığında, tarım için ayrılan suyun giderek azaltılmak zorunda olduğu görülmektedir. Bu
nedenlerle verimi arttıran ancak uygulanan sulama suyundan tasarruf sağlayan yöntemlerin
uygulanması ve geliştirilmesi çok önemlidir. Bu çalışmada birim alandan elde edilen verimi
artırmak ve kullanılan sulama suyu miktarını azaltmak amacıyla susamda yüzeyüstü ve yüzeyaltı
damla sulama yöntemlerinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi
hedeflenmiştir. Araştırma, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu Yerleşkesi Uygulama
Arazisinde yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme deseninde üç
tekrarlı olarak kurulmuştur. Bu amaçla yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama konularında dört
farklı (%100, %80, %60 ve %0) su uygulama düzeyi oluşturulmuştur. Sulamalar %100 sulanan
konularda elverişli nemin %30’u tüketildiğinde toprak su içeriğinin tarla kapasitesine getirilmesi
biçimimde gerçekleştirilmiştir. Toprak nem takibi gravimetrik yöntemle izlenmiş bu amaçla etkili
kök derinliğine kadar 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinlikteki toprak örnekleri toprak burgusu ile
alınmıştır. Tohum ekimi işlemi 13 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş, sağlıklı tohum çıkışı
sağlamak amacıyla tüm parseller tarla kapasitesine getirilene kadar sulanmıştır. Araştırmanın ilk
yılında bitki boyu yüzeyüstü ve yüzeyaltı konularında sırasıyla 179.8-202.8 cm ve 179.4-211.7 cm
arasında, dal sayısı 3-5 adet; ilk kapsül yüksekliği 43.4-58.6 cm ve 46.6-57.0 cm arasında
değişmiştir. Bin dane ağırlığı değerleri yüzeyüstü ve yüzeyaltı konularında 3.953-4.161 g ve 3.9994.249 g arasında değişirken konular arası verim değerleri 91.8-168.9 kg/da ve 126.1-271.0 kg da-1
arasında değişmiştir. Ele alınan sulama yöntemlerinde, yüzeyaltı damla sulama yönteminden elde
edilen ortalama verim (199.8 kg da-1), yüzeyüstü damla sulama yönteminde elde edilen ortalama
verime (135.5 kg/da) kıyasla istatistiki olarak daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yüzeyüstü, Yüzeyaltı, Sulama Yöntemi, Susam

COMPARISON OF SURFACE AND SUBSURFACE DRIP
IRRIGATION METHODS IN SESAME GROWING
Abstract
Considering the increasing competition in water resources due to irregularities in the rainfall
regime due to global warming, rapid urbanization and industrialization, it seems that the water for
agriculture has to be gradually reduced. For these reasons, it is very important to implement and
develop methods that increase the crop yield but save the applied irrigation water. In this study, it
was aimed to investigate the effect of surface and subsurface drip irrigation methods on the yield
and quality characteristics of sesame in order to increased the crop yield obtained from the unit area
and reduce the amount of irrigation water used. The research was carried out at the West
Mediterranean Agricultural Research Institute Aksu Campus Application Area. The research was
set up in three replicates of the split-plot randomized complete block design. Irrigation subjects
were constructed in the form of four different application levels (100%, 80%, 60% and 0%) under
surface and subsurface drip irrigation methods. The irrigations were done so that when the 30% of
the utilizable water capacity is consumed, the moisture level in the soil is completed to the field
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capacity. In the survey, the plant height was between 179.8-202.8 cm and 179.4-211.7 cm, the
number of branches was 3-5, the height of the first capsule was between 43.4-58.6 cm and 46.657.0 cm in the surface and subsurface subjects, respectively. Thousand grain weight values ranged
from 3.953-4.161 g and 3.999-4.249 g on the surface and subsurface, while the yield values ranged
from 91.8-168.9 kg da-1 and 126.1-271.0 kg da-1. Seed yield was higher in the subsurface drip
irrigation than in the surface drip irrigation subjects.
Key Words: Surface, Subsurface, Irrigation Method, Sesame

1. GİRİŞ
Küresel ısınma ve iklim değişikliği ülkemizin çeşitli bölgelerinde yağış
rejimlerinde önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu durumun başta tarımsal faaliyetlerde
kapsayacak biçimde, çevre ve insan üzerinde bir dizi olumsuz etkileri olmaktadır (Özbek
ve Kaman, 2014). Türkiye karmaşık iklim yapısı içinde, özellikle küresel ısınmaya bağlı
olarak, görülebilecek bir iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisidir.
Doğal olarak üç tarafından denizlerle çevrili olması, arızalı bir topografyaya sahip
bulunması ve orografik özellikleri nedeniyle, Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim
değişikliğinden farklı biçimde ve değişik boyutlarda etkilenecektir. Örneğin, sıcaklık
artışından daha çok çölleşme tehdidi altında bulunan Güney Doğu ve İç Anadolu gibi,
kurak ve yarı kurak bölgelerle, yeterli suya sahip olmayan yarı nemli Ege ve Akdeniz
bölgeleri daha fazla etkilenmiş olacaktır. Meydana gelecek iklim değişiklikleri, tarımsal
faaliyetlerde, hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında değişikliklere yol açacak,
özellikle yukarıda belirtilen bölgelerimizde, su kaynakları bakımından önemli sorunlar
ortaya çıkacaktır (Öztürk, 2002). Başta su ve toprak olmak üzere doğal kaynaklarımızı son
derece etkin kullanmak tarımsal üretimde zorunluluk haline gelmektedir.
Yeni milenyumda, büyüyen su kıtlığı tehlikesi, hızla artan insan nüfusu, hızlı
kentleşme ve hızla büyüyen mega kentler, su kullanıcıları arasında tırmanan rekabet, çevre
ve sağlık önlemleri gibi üzerinde düşünülmesi gereken önemli konular su uzmanlarına
meydan okumaktadır. Gelişmekte olan birçok ülkede su kaynaklarının daha verimli
kullanımının artmasına rağmen, dünya nüfusundaki hızlı artış ve sanayi faaliyetlerin
genişlemesi tatlı su ihtiyacını arttırmaktadır. Artan su talepleriyle birlikte Uluslararası Su
Yönetim Enstitüsü (IWMI) verileri 2025 yılında 1.8 milyar insanın, şiddetli su kıtlığı çeken
ülkelerde ya da bölgelerde yaşıyor olacağını göstermektedir. Şiddetli su kıtlığının
terminolojik tanımını yapmak gerekirse; kişi başına evsel, endüstriyel ve diğer kullanımları
için 1000 m3 yıl-1’dan daha az miktarda su düşmesi demektir. Bugün çoğu Kuzey Afrika ve
Orta Doğu ülkesi şiddetli su kıtlığı yaşayan ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır. 2025
yılında bu ülkelere Pakistan ve Güney Afrika’nın da katılacağı; Hindistan ve Çin’inde
büyük bir bölümünün ve daha birçok ülkenin şiddetli su kıtlığı çeken ülkeler arasında
sınıflandırılacağı öngörülmektedir (Lazarova ve Asano, 2005). Bahsedilen ülkelerin
gelecekteki nüfuslarının gıda ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlarsa, su kaynaklarının
kullanımını ve yönetimini şimdikinden çok daha verimli kılmak zorunda olduklarını
düşünülmektedir. Tarımsal üretimde su, verimlilik açısından kritik bir faktördür.
Dünyadaki toplam su tüketiminde %70 ile tarım en büyük su kullanıcısı durumundadır.
Gıda ve Tarım Organizasyonunun (FAO) verilerine göre dünyadaki toplam tarım
alanlarının %17’si sulanmaktadır ve sulu tarım arazilerinden elde edilen üretim, toplam
gıda üretiminin %30 ile %40 arasındaki miktara tekabül etmektedir. Gelecekte evsel ve
endüstriyel alanlardaki su taleplerinin artması tarım için ayrılan su miktarının azalması
tehdidini doğuracaktır (Lazarova ve Asano, 2005).
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Su tarımsal girdiler içerisinde verimi önemli ölçüde etkileyebilen etmenlerden
birisidir. Tarımsal işletmelerin bitkisel üretiminde verimi arttırmak ve sağlıklı bitki
gelişimini sağlamak ile ilgili en kritik aşamalarından biri de hiç şüphesiz sulamadır.
Bitkinin ekiminden hasadına kadar geçen sürede önemli miktarda ürün yanlış tekniklerin
uygulanması neticesinde verim ve kalite kaybına uğramaktadır. Susam sulama ihtiyacı olan
ancak sulamaya karşı hassas bir üründür. İsteği doğrultusunda sulamanın yapılması ile
birlikte verimini arttırma ve daha kârlı bir ürün olmasını sağlamak mümkündür.
Türkiye'de uzun yılların doğal seleksiyonu sonucu yetiştirildiği bölge ekolojisine
iyi adapte olmuş ve bu nedenle halen yerel olarak üretimlerine devam edilen çok sayıda
susam varyete ve ekotipi bulunmaktadır. Her ne kadar bu varyete ve ekotiplerden kendi
yetişme alanlarında her yıl tutarlı bir verim alınsa da, ortalama tohum verimleri çok düşük
düzeylerde kalmaktadır (Baydar, 2005).
Ülkemiz, susamın ikinci gen merkezi olması ve dolayısıyla genetik çeşitlilik
açısından da büyük öneme sahiptir. Ülkemizde başta Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri olmak üzere hemen hemen tüm bölgelerimizde yetiştirilebilmektedir. Kültürü
yapılan susam bitkisi, kazık köklü olup, yaprakları yeşil veya koyu yeşil renkte, dar, uzun
parçasız veya geniş ve parçalı şekilde olabilir. Yaprak kenarları dilimli, dişli veya
yırtmaçlı, tam (bütün, yırtmaçsız) olabilir. Yaprak koltuklarından çıkan çiçek sayısına göre
tek veya üç kapsüllü olan bitkideki kapsüller, iki karpelli veya dört karpellidir.
Ülkemizdeki susam kapsüllerinde genel olarak ara zarların uçları açık olduğu için çatlayan
tip susamlar olarak tanımlanmaktadır. Dalsız, az veya çok dallı (2-10 dal) olan susam
bitkisinin yaprak ve kapsülleri seyrek veya çok sık tüylü olabilir. Tohumları beyaz, krem,
açık sarı, sarı, koyu sarı, kahverengi, koyu kahverengi veya siyah renkte olup, bin tane
ağırlığı genel olarak 2.5-4.0 g civarındadır (Tan, 2011)
Susam, dünyanın farklı bölgelerinde olduğu gibi Türkiye’de çok geniş alanlarda
üretilme olanağına sahiptir. Başta Akdeniz ve Ege bölgeleri olmak üzere, Doğu Anadolu
Bölgesi hariç, neredeyse Türkiye’deki tüm bölgelerde yetiştirilme imkânı vardır.
Antalya yöresi ana ürün olarak ya da ikinci ürün olarak susam yetiştirme
potansiyelinin oldukça yüksek olduğu bir yöredir. Yıllardır sulu tarım yapan Antalya
çiftçisi, susam sulamasında yaygın olarak geleneksel karık sulama ve tava sulama
yöntemlerini kullanmaktadır. Dolayısıyla bu yöntemler ile uygulanan su miktarı damla
sulama yöntemine göre oldukça fazla olmaktadır. Bunun sonucunda aşırı su uygulamasına
bağlı olarak hastalık zararları meydana gelebilmekte ve yabancı ot problemi çiftçi için
önemli bir sorun olmaktadır. Kıraç arazilerde susuz koşullarda gerçekleştirilen susam
tarımında ise verimde önemli miktarda kayıplar olmaktadır.
Yağ bitkileri içinde en hassas yapıya sahip olan susam, sulama miktarı ve
yönteminden en fazla etkilenen ürünlerden biri olması nedeniyle bu konuda yapılacak
uygulama hataları verimde kayıplara neden olmaktadır. Bu kadar hassas olan bu özel ürün
için uygulanacak suyun da sulamalar esnasında son derece bilinçli bir şekilde verilmesi
gerekliliği bulunmaktadır. Geniş kullanım alanı ve en eski kültür bitkilerinden olmasına
rağmen susam üretimi hala küçük alanlarda yapılmakta ve gün geçtikçe ekim alanları
daralmaktadır. Damla sulama ve yüzeyaltı damla sulama yöntemleri kullanılarak yapılan
üretimin en büyük avantajı kullanılan sulama suyu miktarından önemli oranda tasarruf
sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra gübre ve sistemik ilaçların sulama suyu ile ekonomik
olarak uygulanma imkânı vardır. Bu durumun gübreleme ve ilaçlamada mekanizasyonun
ve iş gücünün azaltılmasına önemli katkısı olabilmektedir. Türkiye’de özellikle Akdeniz
bölgesinde önemli derecede üretim potansiyeli bulunan susamın yurt içi üretimi, ülkemizde
tüketilen miktarı karşılamamaktadır. 2013 yılı ham susam tohumu ithalatı yaklaşık olarak
96768 ton ve ithalat tutarı yaklaşık 164 milyon $ olmuştur (Anonim, 2014). TÜİK
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verilerine göre 2008-2013 yılları arasında Antalya yöresinde dekara ortalama susam verimi
59 kg ile 77 kg arasında değişim göstermiştir (Anonim, 2017). Buna karşın modern sulama
teknikleri kullanılarak susamda birim alandan elde edilen verimde önemli artış
sağlanabilir. Ekim alanı Türkiye genelinde azalmakta olan susamdan birim alanda verim
artışı sağlanması, susam ithalat açığının azaltılmasında katkısı olacaktır.
Susamın vejatatif gelişim süresinin (100-120 gün) kısa olması nedeniyle neredeyse
her türlü bitki ile ekim nöbetine girebilmesine olanak sağlamaktadır. Yüksek yağ oranı
(%50-60) nedeniyle dünyada yağ üretimi amaçlı ekimi de yaygınlaşmaktadır. Ancak
ülkemizdeki üretim miktarının düşük olması yağ sanayinde susamın kullanımını
sınırlamaktadır. Gerek yetiştirme süresinin kısalığı (100-120 gün) gerek yüksek yağ oranı
gibi özelliklerinin sağladığı avantaj göz önüne alınırsa, gelecekte yağlı tohum ithalatımızın
azaltılmasına yardımcı olabilecek bitkiler arasına susamında dâhil edilmesi mümkündür.
Bu çalışmada susam yetiştiriciliğine yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama yöntemlerinin
adapte edilmesi sonucunda susam tohum veriminde ve bazı fizyolojik gelişim
parametrelerinde meydana gelen değişimler incelenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Araştırma Antalya Alanya karayolu üzerinde, Antalya ilinin 20 km doğusunda
bulunan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arazisinde yürütülmüştür. Deneme
yeri 36o 52′ kuzey enlemi ve 30o 50′ doğu boylamında yer almakta olup ortalama yükseltisi
15 m’dir. Deneme alanından alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Çizelge 1’de verilmiştir. Deneme alanı toprakları tarımsal üretimi kısıtlayıcı bir durumun
söz konusu olmadığı tınlı bünyeye sahip topraklardır.
Çizelge 1. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
EC
Derinlik Kum
Kil
Silt Bünye CaCO3
TK
SN
dSm- pH
(cm)
(%)
(%)
(%) Sınıfı
(%)
(g/g)
(g/g)
1
0-30
30-60
60-90

29.18 21.24 49.58
32.65 17.28 50.07
36.59 15.25 48.17

L
L
L

24.0
29.7
30.1

0.633 7.50 23.38 12.80
0.443 7.70 23.56 11.30
0.380 7.80 22.16 11.95

As
(gr/cm3)
1.31
1.38
1.43

Bitki materyali olarak Akdeniz bölgesinde yaygın olarak ekilen ve BATEM adına
tescilli Muganlı 57 susam çeşidi kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan sulama suyu arazi içerisinde bulunan derin kuyudan pompaj
sistemi ile sağlanmıştır. Sulamada kullanılan sulama suyunun bazı özellikleri Çizelge 2’de
verilmiştir.
Çizelge 2. Sulama suyunun bazı kimyasal özellikleri
Katyonlar (me/l)

Anyonlar (me/l)

Na+

K+

Ca++

Mg++

CO3=

HCO3-

Cl-

SO4=

0.49

0.05

4.23

1.85

0.0

5.03

0.53

1.06
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Sulama suyu kalite sınıfı olarak T2A1 sınıfında yer almaktadır. Kullanılan sulama
suyu Çizelge 2’de görüldüğü gibi tarımsal üretim açısından her hangi bir sınırlamaya
neden olmayan (tuzluluk, sodiklik vb gibi) tarımsal amaçlı kullanıma uygun bir su olarak
değerlendirilebilir.
Araştırmanın yürütüldüğü Antalya yöresi tipik Akdeniz iklimine sahiptir. Yaz
ayları sıcak ve kurak kış ayları ılık ve yağışlı geçmektedir. Aşağıda Çizelge 3’te Antalya ili
uzun yılar ortalama iklim değerleri verilmiştir.
Çizelge 3. Antalya ili uzun yıllar ortalama iklim değerleri (1970-2010)
Uzun Yıllık İklim Öğeleri
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık
(Ort.
Top.)

Sıcaklık
(oC)

Oransal Rüzgar
Nem
Hızı
(%)
(m s-1)

Yağış
(mm)

Güneşlenme
Buhar
Buharlaşma
Süresi
Basıncı
(mm)
(h D-1)
(hPa)

9.7
10.1
12.5
15.9
20.4
25.3
28.3
27.9
24.5
19.7
14.4
10.9

70.9
70.6
71.9
71.4
66.2
55.2
54.3
56.7
58.8
64.1
70.1
71.4

2.9
3.1
2.8
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.8
2.4
2.5
2.9

214.2
161.8
96.8
56.5
30.0
7.3
3.3
1.7
11.3
76.7
160.2
248.7

5.21
5.54
6.53
8.59
9.51
11.36
11.54
11.26
9.54
8.03
6.24
5.07

72.0
77.1
108.6
131.8
179.4
245.5
280.1
254.4
202.7
145.4
85.8
69.3

8.2
8.3
9.7
12.3
15.9
18.9
21.7
22.1
18.4
14.1
10.8
8.9

18.3

65.1

2.9

1068.5

8.2

1852.1

14.1

2.2. Yöntem
Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde üç tekrarlı
olarak yürütülmüştür. Tohum ekimi 13.09.2016 tarihinde hasat ise 16.10.2016 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama konularında dört farklı (%100,
%80, %60 ve %0) uygulama düzeyi ele alınmıştır. Sulama uygulamalarına 13 Haziran
2016 tarihinde başlanılmış ve 30 Eylül 2016 tarihinde son verilmiştir. İlk üç sulamada 0-90
cm derinlikte toprak profilinde mevcut nem tarla kapasitesine tamamlanmıştır. İlk üç
sulama can suyu olarak kabul edilmiş, bu üç sulamanın sonunda her konuya toplamda 69
mm su uygulanmıştır. Konulu sulamalara ise I100 konusunda elverişli kapasitenin %30’u
tüketildiğinde başlanmıştır. Sulamalarda etkili kök derinliği 90 cm alınmıştır. Sulama
konularının açıklaması aşağıdaki Çizelge 4’te verilmiştir.
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Çizelge 4. Deneme konuları ve açıklamaları
Sulama Sulama
yöntemi Seviyesi
I100
Yüzey
Altı
Damla
Sulama

I80
I60
I0
I100

Yüzey
Üstü
Damla
Sulama

I80
I60
I0

Açıklama
Yüzeyaltı damla sulama sistemi ile elverişli nemin %30
tüketildiğinde tarla kapasitesine getirilen konu.
Yüzeyaltı damla sulama sistemi ile sulanan I100 konusuna uygulanan
suyun %80’inin uygulandığı konu.
Yüzeyaltı damla sulama sistemi ile sulanan I100 konusuna uygulanan
suyun %60’ının uygulandığı konu.
Yüzeyaltı damla sulama sistemi ile tav ve çıkış sulaması yapılan
konu.
Yüzeyüstü damla sulama sistemi ile elverişli nemin %30
tüketildiğinde tarla kapasitesine getirilen konu.
Yüzeyüstü damla sulama sistemi ile sulanan I100 konusuna
uygulanan suyun %80’inin uygulandığı konu.
Yüzeyüstü damla sulama sistemi ile sulanan I100 konusuna
uygulanan suyun %60’ının uygulandığı konu.
Yüzeyüstü damla sulama sistemi ile tav ve çıkış sulaması yapılan
konu.

Deneme parselleri, her parselde 12 bitki sırası bulunacak, parsel genişliği 8.4 m,
parsel uzunluğu 20 m ve parsel alanı 168 m2 olacak biçimde düzenlenmiştir. Hasatta ise 12
susam sırasından kenarlarda kalan 1 sıra ile parsel başlarından ve sonlarından 1 m kenar
tesiri olarak bırakılarak ortada kalan on sıra hasat edilmiştir. Yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla
sulama sistemlerinde lateraller her bitki sırasına bir lateral olacak şekilde 70 cm aralıkla
yerleştirilmiştir. Laterellerde bulunan damlatıcılar arası mesafe 40 cm, damlatıcı debisi 3.4
lt/saat’tir. Yüzey altı damla sulama lateralleri toprak yüzeyinden 40 cm derinliğe
yerleştirilmiştir. Deneme konularına uygulanan sulama suyu miktarı konulara ait kontrol
vanası ve su saatinden geçirilerek hesaplanan miktarlarda ölçülerek verilmiştir.
Toprak işleme faaliyetlerinde şunlar gerçekleştirilmiştir. Tohum yatağı hazırlamak
amacıyla toprak 20-25 cm derinlikte kulaklı pulluk ile sürülmüş. Daha sonra dekara 5 kg
saf azot ve dekara 4 kg saf fosfor dekara 5 kg saf potasyum olacak biçimde kompoze gübre
serpme makinası ile dağıtılarak kesekleri parçalamak için diskaro çekilip toprak sürgü ile
sıkıştırılmıştır. Daha sonra tohum ekimi 13 haziran tarihinde havalı mibzer kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Ekim esnasında mibzer ayarları sıra arası 70 cm, sıra üzeri 10 cm ve
ekim derinliği 3-4 cm olacak biçimde ayarlanmıştır. Bitki boyu 10-15 cm’ye ulaşınca
tekleme ve boğaz doldurma çapası yapılmıştır.
Uygulanılacak sulama suyu miktarı topraktaki elverişli nemin %30’u tüketildiğinde
tarla kapasitesine tamamlanması şeklinde yapılmıştır.
Her sulamada eksik nemin tarla kapasitesine getirildiği I100 konusuna uygulanacak
sulama suyu miktarı aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanmıştır.
(𝑇𝐾 − 𝑆𝑁) ∗ 𝑅𝑦
𝑑𝑛 =
𝐷 ∗ 𝛾𝑡 ∗ 𝑃
100
Eşitlikte;
dn: Net sulama suyu miktarı (mm),
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TK: Tarla kapasitesi(%),
SN: Solma noktası(%)
Ry: Elverişli nemin tüketilmesine izin verilen miktar(%),
D: Islatılacak toprak derinliği (mm).
γt: Toprağın birim hacim ağırlığı (g/cm3)
P: Örtü yüzdesi (%)
Islatılacak toprak derinliği etkili kök derinliği 90 cm olarak, örtü yüzdesi ise 1
olarak alınmıştır.
Topraktaki nem içerikleri 0-90 cm toprak katmanı dikkate alınarak 30 cm’lik
katmanlardan gravimetrik örnekleme yapılarak hesaplanmıştır. Bitki su tüketiminin
hesaplanmasında aşağıda verilen su bütçesi eşitliği kullanılmıştır (James, 1988).
ET = I+P+C-Dp-R±ΔS
Eşitlikte:
I = Sulama suyu (mm)
P = Yağış (mm)
C = Kapilar yükselme (mm)
Dp = Derine sızma (mm)
R = Yüzey akış (mm)
ΔS = Toprak profilindeki nem kaybı (mm)
ET = Bitki su tüketimi (mm)
Eşitliğin öğeleri ile ilgili olarak, uygulanan sulama suyu (I) ve yağış (P) değerleri
ölçülmüştür. Kapilar yükselme (C) taban suyu seviyesi oldukça derinde olduğu için sıfır
olarak kabul edilmiştir. Sulama yöntemi olarak damla sulama yöntemi kullanıldığı için ve
kullanılan damlatıcı debisi infilitrasyon hızından küçük bir değer seçildiği için sulamalar
esnasında yüzey akış meydana gelmemiştir. Bu yüzden R değeri de sıfır kabul edilmiştir.
Sulamalar tarla kapasitesi değerini geçmeyecek biçimde ölçülü olarak uygulandığı için
derine sızma (Dp) sıfır kabul edilmiştir.
Her sulamadan önce yüzeyüstü ve yüzeyaltı I100 konularından gravimetrik yöntem
ile toprak örnekleri alınarak tarla kapasitesine getirilecek biçimde sulamalar yapılmıştır.
Diğer konulara belirlenen oranlarda kısıntı uygulanarak sulamalar gerçekleştirilmiştir.
Bitki boyu her tekerrürde sezon başı belirlenen üç bitkiden ölçülmüştür. Dal sayısı,
ilk kapsül yüksekliği sezon sonu her tekerrürden üç bitkide ölçülmüştür. Bin dane ağırlığı
her tekerrürden elde edilen tohumlardan tohumlar elekten geçirilip elendikten sonra 100
adet tohum hassas terazide tartılarak 10 ile çarpılarak belirlenmiştir. İlk kapsül yüksekliği
her tekerrürde seçilen üç bitkiden ölçülmüştür. Kapsüldeki tane sayısı her tekerrürde
seçilen üç bitkiden, bitkinin alt orta ve üst olmak üzere seçilen üç adet kapsüldeki tane
sayılarının ortalaması alınarak hesaplanmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Bulgular
Araştırmada elde edilen verim değerleri yüzeyüstü ve yüzeyaltı konularında sırası
ile 91.8-168.9 kg da-1 ve 126.2-271.0 kg da-1 arasında değişmiştir. Yapılan varyans analizi
sonucunda ortalamalardan en az birisinin diğerlerinden farklı olduğu belirlendiği için
ortalama verim değerleri LSD çoklu karşılaştırma testine tabi tutulmuştur (Çizelge 5).
Sulama yöntemleri açısından verim değerleri ele alındığında yüzeyaltı damla sulama
yönteminde yüzeyüstü damla sulama yöntemine kıyasla daha yüksek tohum verimi elde
edilmiştir. İki sulama yönteminin ortalaması alınarak elde edilen tohum verimleri dikkate
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alınırsa su kısıntısı uygulanmayan I100 konusunda en yüksek verim elde edilirken I80 ve I60
konuları arasında istatistiksel bir fark oluşmamıştır. En düşük verim ise yağışa bağlı konu
olan I0 konusunda meydana gelmiştir.
Çizelge 5 Ortalama verim değerlerine ait LSD çoklu karşılaştırma testi sonuçları
(alfa=0.05)(kg da-1)
Sulama düzeyleri
Sulama
Ortalama
yöntemi (I)
(Y)
I100
I80
I60
I0
169.0
140.8
140.4
92.0
135.53 b
Yüzeyüstü
271.0
208.5
194.2
126.2
199.98 a
Yüzeyaltı
220.03 a
174.63 b
167.28 b
109.07 c
Ortalama
Sulama yöntemi, Y: *, Sulama düzeyi, I: **, YxI: Önemli değil,
Araştırmada bitki boyu yüzeyüstü ve yüzeyaltı konularında sırasıyla 179.8-202.8
cm ve 179.4-211.7 cm arasında (Şekil 1) değişmiştir. Bitki boyu ortalama değerlerine ait
LSD çoklu karşılaştırma testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Bitki boyu ortalama
değerleri arasında sulama yöntemleri için istatistiki açıdan önemli bir fark bulunmazken,
sulama düzeyleri açısından önemli bulunmuştur.

Bitki Boyu cm

200,0

179,8

179,4

185,9

186,1

192,7

196,1

202,8

211,67

150,0
YÜZEY ÜSTÜ

100,0

YÜZEY ALTI
50,0
0,0
I0

I60

I80

I100

Sulama Konuları

Şekil 1. Yüzeyüstü ve yüzeyaltı sulama konularına ait bitki boyu değerleri
Aynı harfle sınıflandırılan sulama konularına ait bitki boyu ortalama değerleri
arasında istatistiki bir fark bulunmazken, farklı harfle sınıflandırılan bitki boyu ortalama
değerleri arasında istatistiki bir fark vardır (Çizelge 6). Sulama yöntemleri açısında bitki
boyu değerleri arasında fark bulunmazken sulama düzeyleri bakımından bitki boyu
ortalama değerleri I100 konusu I60 ve I0 konularına kıyasla daha yüksek, I80 konusu ise I0
konusuna kıyasla daha yüksek bitki boyu değerlerine sahip olmuştur.
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Çizelge 6 Ortalama bitki boyu değerlerine ait LSD çoklu karşılaştırma testi sonuçları
(alfa=0.05)(cm)
Sulama düzeyleri (I)
Sulama
yöntemi
Ortalama
(Y)
(Y)
I100
I80
I60
I0
195.6
194.1
186.5
185.5
190.4
Yüzeyüstü
211.6
196.1
186.1
179.4
193.3
Yüzeyaltı
203.6 a
195.1 ab
186.3 bc
182.5 c
Ortalama (I)
Sulama yöntemi, Y: önemli değil, Sulama düzeyi, I: **, İnteraksiyon YxI: önemli değil
Konulara ait dal sayısı ölçümlerinin LSD çoklu karşılaştırma testi sonuçları Tablo
7’de verilmiştir. Dal sayısı ortalama değerleri arasında sulama yöntemleri için istatistiki
açıdan alfa = 0.05 seviyesinde önemli bulunmuş, sulama düzeyleri açısından alfa =
0.01seviyesinde önemli bulunmuştur.
Çizelge 7’de görüldüğü gibi yüzeyaltı damla sulama yönteminde ortalama yan dal
sayısı değeri yüzeyüstü damla sulama yönteminden daha yüksek olmuştur. Aynı harfle
sınıflandırılan sulama konularına ait yan dal ortalama değerleri arasında istatistiki bir fark
bulunmazken, farklı harfle sınıflandırılan yan dal ortalama değerleri arasında istatistiki bir
fark vardır.
Çizelge 7 Konulara ait yan dal sayılarına ilişkin ortalamaların LSD çoklu
karşılaştırma testi sonuçları (alfa=0.05)
Sulama düzeyleri (I)
Sulama yöntemi
Ortalama (Y)
(Y)
I100
I80
I60
I0
4.0
3.3
3.1
2.9
Yüzey Üstü
3.32 b
5.4
4.3
4.0
3.2
Yüzey Altı
4.24 a
Ortalama (I)
4.71 a
3.81 b
3.55 b
3.05 c
Sulama yöntemi, Y: *, Sulama düzeyi, I: **, İnteraksiyon YxI:önemli değil
Araştırmada bin dane ağırlığı değerleri yüzeyüstü ve yüzeyaltı konularında sırası ile
3.953-4.161 g ve 3.999-4.249 g değerleri arasında, kapsüldeki tane sayısı değerleri
yüzeyüstü ve yüzeyaltı konularında sırası ile 70-75 ve 67-75 tane arasında, ilk kapsül
yüksekliği 43.4-58.6 cm ve 46.6-57.0 cm arasında değişmiştir.
Çizelge 8 Bindane, kapsüldeki tane sayısı ve ilk kapsül yüksekliği ortalama değerleri
Ana Konu
Kapsüldeki tane
İlk kapsül yüksekliği
Alt Konu (I) Bin dane (g)
(Y)
sayısı (adet)
(cm)
4.16
75.2
43.4
I100
4.08
74.2
58.6
I80
Yüzeyüstü
4.13
75.5
55.9
I60
3.95
70.2
56,8
I0
4.07
74.6
46.6
I100
4.24
75.5
53.7
I80
Yüzeyaltı
4.21
67.5
56.0
I60
4.07
72.0
57.0
I0
Sulama yöntemi (Y): önemli değil, Sulama düzeyi (I): önemli değil, İnteraksiyon (YxI):
önemli değil
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Çizelge 8’de verilen üç paremetre için de yapılan varyans analizleri sonucunda
ortalamalar arasında istatistik açıdan önemli bir fark belirlenmemiştir.
Tartışma
Araştırmada elde edilen susam tohum verimleri yüzeayaltı I100 konusunda 270 kg
da-1 yüzeyüstü I100 konusunda 169 kg da-1 olmuştur. Baştuğ ve ark. (2016) tarafından
Antalya yöresinde 2014 yılında drenaj tipli lizimetrede gerçekleştirilen bir araştırmada
Muganlı 57 susam çeşidinde yüzeyüstü damla sulama yöntemi ile tam sulama konusunda
207 kg da-1 karık sulama yöntemi ile sulanan tam sulanan konuda 216 kg da-1 tohum
verimi elde edildiği belirtilmiştir. Bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bu araştırmada yüzey
üstü I100 konunda elde edilen verim değeri Baştuğ ve ark.(2016) tarafından tam sulanan
damla sulama konusunda elde edilen verim değerinden daha düşüktür. Ancak yüzeyüstü ve
yüzeyaltı I100 konularından elde edilen verim değerinin ortalaması (220.03 kg da-1) oldukça
benzerdir (Çizelge 5).
Tan (2011) tarafından İzmir Menemen’de gerçekleştirilen bir araştırmada Muganlı
57 ve başka susam çeşitleri tohum verimi açısından karşılaştırılmıştır. Muganlı 57
çeşidinde araştırmanın ilk yılında (2007 yılında) 223 kg da-1 ikinci yılında (2008 yılında)
ise 282 kg da-1 tohum verimi elde edildiği bildirilmiştir. Bu araştırmada yüzeyaltı I100
konusundan elde edilen verim değeri ve Tan tarafından elde edilen verim değerleri
benzerlik göstermektedir. Kassab ve ark. (2005) tarafından susamda gerçekleştirilen bir
araştırmada tam sulanan konularda yüzey sulama yöntemi ile tam sulanan konuda 234.8 kg
da-1, yüzeyaltı damla sulama ile tam sulanan konuda 224.6 kg da-1, yüzeyüstü damla
sulama ile tam sulanan konuda 205,4 kg da-1 tohum verimi elde edildiği bildirilmiştir. Bu
araştırma da elde edilen verim değerleri ile Kassab ve ark. (2005) tarafından belirtilen
verim değerleri benzerlik göstermektedir.
Araştırmada bitki boyunun yüzeyüstü ve yüzeyaltı konularında sırasıyla 179.8202.8 cm ve 179.4-211.7 cm arasında değiştiği belirlenmiştir. Baştuğ ve ark. (2016)
tarafından Muganlı 57 susam çeşidinin hasattaki bitki boyunun 108.5-218.3 cm arasında
değiştiği belirtilmiştir. Tan (2011) tarafından gerçekleştirilen 2 yıl süreli bir araştırmada
Muganlı 57 çeşidinde maksimum bitki boyunu araştırmanın ilk yılında 162.3 cm
araştırmanın ikinci yılında 119.1 cm olarak belirlemiştir. Vurarak ve ark. (2012) ise
Muganlı 57 çeşidinde bitki boyunun 80-150 cm arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Araştırmada ölçülen yan dal sayıları sulama yöntemine ve sulama seviyeleri göre
değişkenlik göstermiştir. Yüzeyüstü damla sulama yönteminde sulama seviyelerine göre
yan dal sayıları 4 ile 2.9 arasında değişirken, yüzeyaltı damla sulama yönteminde 5.4 ile
3.2 arasında değişim göstermiştir. Yüzeyaltı sulama yönteminde ortalama yan dala sayısı
yüzeyüstü sulama yönteminden daha yüksek bulunmuştur. Kassab ve ark. (2005)
tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada tam sulanan yüzey altı damla sulama konusunda
yan dal sayısı 2.44 tam sulanan yüzeyüstü damla sulama konusunda ise 2.00 olarak
belirlenmiştir.
Bindane, kapsüldeki tane sayısı ve ilk kapsül yüksekliği ortalama değerleri için
yapılan varyans analizleri sonucunda ortalamalar arasında istatistik açıdan önemli bir fark
belirlenmemiştir. Tohum bin dane ağırlığı 4.24 ile 3.95 g arasında, kapsüldeki tane sayısı
67.5 ile 75.5 arasında, ilk kapsül yüksekliği 43.4-58.6 cm ve 46.6-57.0 cm arasında
değişmiştir. Tan (2012) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada Muganlı 57 çeşidinde
ortalama bin dane ağırlığı 3.93 ile 3.53 g arasında değişim göstermiştir. Nadeem ve ark.
(2015) tarafında susamda gerçekleştirilen bir araştırmada kapsüldeki tane sayısının 40.67
ile 54.56 arasında değişim gösterdiği bildirilmiştir.
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3.2. Sonuç
Araştırmada susam tohum verimi değerleri yüzeyüstü ve yüzeyaltı konularında
sırası ile 91.8-168.9 kg da-1 ve 126.2-271.0 kg da-1 arasında değişmiştir. Yüzeyaltı damla
sulama konularında yüzeyüstü damla sulama konularına kıyasla daha yüksek verim
değerleri elde edilmiştir. Bununla birlikte yan dal sayısı yüzeyaltı sulamada 5.4 ile 3.2 adet
arasında yüzey üstü sulama konularında 4 ile 2.9 adet arasında değişim göstermiştir ve
yüzeyaltı damla sulama yönteminde yüzeyüstüne kıyasla yan dal gelişimi daha iyi
bulunmuştur. Bin dane ağırlığı, ilk kapsül yüksekliği, kapsüldeki tane sayısı değerleri
açısından sulama yöntemleri ve sulama seviyeleri arasında önemli bir istatistik farklılık
bulunmamıştır. Başka bir ifade ile sulama seviyesi ve sulama yöntemi yani her iki
değişkende bin dane ağırlığı, ilk kapsül yüksekliği, kapsüldeki tane parametreleri açısından
önemli bir etkiye sahip değildir.
Araştırmada bitki boyunun yüzeyüstü ve yüzeyaltı konularında sırasıyla 179.8202.8 cm ve 179.4-211.7 cm arasında değişim göstermiştir. Yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla
sulama yöntemleri arasında bitki boyu değerleri açısından önemli bir farklılık yokken,
sulama seviyesine bağlı olarak bitki boyu önemli değişim göstermiştir. Başka bir ifade ile
sulama yönteminin bitki boyuna önemli bir etkisi olmazken sulama seviyelerinin bitki
boyuna etkisi önemli bulunmuştur. Antalya yöresinde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen
susamda dekara ortalama verim 70 kg civarındadır. Bu araştırmada elde edilen verilere
dayanarak yüzeyaltı ve yüzeyüstü damla sulama yöntemleri kullanılarak sulanan susamda
önemi miktarda verim artışı sağlanabileceği savunulabilir.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TARIMA
ETKİLERİ
(ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE AND
EFFECTS TO AGRICULTURE)
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Özet
Altınova Tarım İşletmesi İç Anadolu’da Kadınhanı’nın 60 km kuzeyinde 301 436 dönüm arazide
tarım yapan bir Devlet İşletmesidir. Yıllık yağış miktarı 202-395 mm, yıllık ortalama sıcaklık
değerleri 8.1-14.9 C° arasında olup, V.-IX ay arasındaki 5 aylık yağış toplamı 91.8 mm, bu
dönemdeki ortalama sıcaklık 16.1-22.8 C° arasındadır. Çevredeki meteoroloji istasyonlarının
ölçmelerine göre 6 aylık yaz (V-X. ay) döneminde açık su yüzeyinden buharlaşma 85.4-264.2
mm/m² arasında olup, toplamı 990.8-1158.3 mm/m² arasında değişmektedir. Bu karasal ve kurak
iklim altında tarım alanlarındaki toprak suyunu ve bitkileri nem oranı düşük/kurutucu rüzgârların
olumsuz etkilerinden korumak için arazinin bir bölümünde rüzgâr perdeleri tesis edilmiştir. Rüzgâr
perdelerinde ibreli ağaç türlerinden Karaçam (Pinus nigra), yapraklı ağaç türlerinden Ova
Karaağacı (Ulmus campestre) ile Salkım Ağacı (Robinia peudoacacia) dikilip yetiştirilmiştir.
Ölçülen 100 m boyundaki rüzgâr perdesinde karaçamlar 27-28 yaşında (n=69) olup boyları 7-10 m
arasındadır (ortalama 8 m). Yapılan ölçmelerde rüzgâr perdesinin rüzgâr hızını 20-30 m mesafede
azaltabildiği, 50-60 m mesafede kısmen azalttığı, 80-100 m mesafede etkisini kaybettiği sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İç Anadolu, Altınova, Rüzgâr Erozyonu, Rüzgâr Perdeleri

WINDBREAKS IN ALTINOVA AGRICULTURE FARM AND
EFFECTS ON WIND SPEED
Abstract
Altınova agricultural management is a State Association 60 km north of Kadınhanı in Central
Anatolia. Here are the annual rainfalls between 202-395 mm, annual Temperature between 8.1 to
14.9 C °. In the five summer months (V-IX) is the sum of precipitation 91.8 mm, and the monthly
medium Temperature is between 16.1 to 22.8 ° C. The evaporation in five summer months (V-X)
from open water level is between 85.4 to 264.2 mm / m². The sums of the 5 monthly evaporations
are between 990.8 to 1158.3 mm / m². Under these Continental climate characteristics blow the dry
air masses over the field. To prevent and protect the field from the dry wind damage windbreaks
with the tree species Pinus nigra, Ulmus campestre and Robinia pseudoacacia are reforested.
According to our measurements at 100 m section of the windbreak streak Pinus nigra trees (n = 69)
in 27 years 7-10 m (mean height 8 m) reaches height. This tree height of the windbreak lining
reduces the wind speed 20-30 m better at 50-60 m pretty, but it is ineffective in 80-100 m.
Key Words: Central Anatolia, Wind Erosion, Altınova, Windbreak.

1.GİRİŞ
İç Anadolu’da kuru rüzgârların tarım ve otlak alanlarına zararlı etkilerini önlemek
için öteden beri rüzgâr perdelerinin tesisi konusu gündeme getirilmiştir (Pamay, Atay,
1952). Türkiye’de ilk kurak mıntıka rüzgâr perdesi tesisi ve araştırması 1954 yılında
Balâ’da yapılmıştır (Beşkök, 1957). Daha sonra ormancılar ağırlığı kıyı kumullarının
tespiti ve ağaçlandırılması çalışmalarına vermişlerdir. Karapınar kumulunun 1962 yılında
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ilerlemesi üzerine yapılan inceleme (Erinç, 1963) ve değerlendirmeler üzerine burada bir
uygulama/araştırma çalışması başlatılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır (Özdoğan, 1976).
Aynı dönemde Karapınar’ın kuzeyinde de Derekumca Yaylası ile Başin Yaylası’ında
rüzgâr zararlarına karşı başarılı ağaçlandırmalar yapılmıştır (Kantarcı ve ark. 2011). Ancak
bu çalışmalar ağaçlandırma çalışmalarıdır. Balâ’da yapılan rüzgâr perdesi çalışmasından
sonra, gene ormancıların planlaması ve katkısı ile 1970 yılından itibaren Devlet Üretme
çiftliklerindeki tarım alanlarında rüzgâr perdesi tesisi çalışmaları başlatılmıştır
(Ağaçlandırma Gnl. Md. Yrd. Mustafa Okutan’ın görevlendirmesi ile Etüd-Proje
Dairesinden Yaşar İnan ilk projelendirmeleri yapmıştır.). Bu çalışmada asıl konu rüzgâr
perdesinin yapısı, ağaçların büyümesi ve durumu ile rüzgârın hızını azaltma etkisinin
belirlenmesidir. Bu amaçla Altınova Tarım İşletmesinde 27 yaşındaki bir rüzgâr
perdesinde 100 m’lik örnek alanda ölçmeler yapılmıştır.
2. ÇALIŞMA ALANI VE YÖNTEMLERİ
Çalışma alanı Devlet’e ait olan Altınova Tarım İşletmesidir (Harita 1). İşletme 301
436 dönüm alanda tarım, hayvancılık vd. çalışmaları yapmaktadır (Çizelge 1). Kuru tarım
alanının bir bölümünde 1970 yılından bu yana 270 km uzunluğunda 279 ha’lık alanda
rüzgâr perdeleri tesis edilmiştir (Çizelge 1 ve Şekil 1).
Ölçme yapılan rüzgâr perdesi ilk sırada 100 m’lik bir bölümü kapsamaktadır (Şekil
1). Örnek alandaki karaçamların hepsinin (n=69) yılık sürgün boyları, boyları, çapları (1.3
m) ölçülmüş, sağlık durumları, kuru dal yükseklikleri belirlenmiştir (Çizelge 2). Bu
ağaçların boy büyümesi ancak birkaç örnek ile verilmiştir (Sayfa kısıtlaması). Rüzgâr
perdesinin en kesitlerinde Karaçam, Ova Karaağacı ve Salkım Ağacı türlerinin boylanma
ve tepe çapları ile kuru dal yükseklikleri de en kesitlerle belirtilmiştir. Rüzgâr perdesinin
kuzeyinde, içinde ve güneyinde 100 m mesafeye kadar rüzgâr hızları ölçülmüş, çizelge ve
şekiller ile verilmiştir. Rüzgâr hızlarının ölçülmesinde Konya Orman Bölge Md’lüğünün
“kestrel 3000” marka rüzgâr ölçeri kullanılmıştır.
Harita 1. Altınova Devlet Tarım İşletmesi’nin mevkii
HARİTA 1. ALTINOVA DEVLET TARIM İŞLETMESİ’NİN MEVKİİ

ALTINOVA
DEVLET
TARIM İŞLETMESİ
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3. BULGULAR
3.1. Arazinin Durumu ve Jeolojik Yapısı ile Toprak Özellikleri
Altınova Tarım İşletmesi 38° 36’-38° 43‘ 1“ kuzey enlemleri ile 31° 57’ - 32° 10‘
56“ doğu boylamları arasında yeralmaktadır.
İşletme arazisinin taban yükseltisi 950 m, eğimi %1-2 arasındadır. İşletmenin;
güneyinde Saçıkara köyü, güneydoğusunda Başkuyu Kasabası, batısında Kıllar köyü ve
kuzeyinde İmamoğlu köyü yer almaktadır.
Altınova Tarım İşletmesinin bulunduğu arazi;
(1) Pliosen yaşındaki tortul materyaller ile
(2) IV. Zamanda Würm (Alp Dağlarında Würm, Kuzey Avrupa’da Mecklenburger)
buzulundan sonra oluşan göl tabanındaki tortul materyallerden oluşmuştur (Harita 2).
Pliosen yaşındaki materyaller kireçli akarsu tortulları veya kireç taşlarıdır (Pliosen
göl tortulları). Tortul materyallerin arasında eosen kireçtaşı flişleri (fe) ve permokarbonifer
(ph) sırtları yeralmaktadır (Harita 2’de M. Dizioğlu haritası).
Topraklar; balçıklı kil-killi balçık türünde olup, karbonatlar (kireç içeriği) %3.1 –
33 arasında ve buna bağlı olarak ta toprak reaksiyonu 7.1–8.2 pH arasındadır. Karbonatlar
üst topraktan kısmen yıkanmış, alt toprakta birikmiştir. Toprakların tuzluluk veya tuzlualkali sorunu yoktur.
Çizelge 1. Altınova Tarım İşletmesi hakkında özet bilgi
TABLO 1. ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ

ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ;
Konya iline bağlı Kadınhanı ilçesinin 60 km kuzeyinde Yeralmaktadır.
İşletmenin arazisi; 38 36’- 38° 43‘ 1“ kuzey enlemleri ile 31 57’- 32° 10‘ 56“ doğu boylamları arasındadır.
İşletme arazisinin ortalama yükseltisi 950 m ‘dir. İşletmenin; güneyinde Saçıkara köyü, güneydoğusunda
Başkuyu Kasabası, batısında Kıllar köyü ve kuzeyinde İmamoğlu köyü yer almaktadır.
İşletme; 1942 yılında Gözlü Ziraat İşlemesi’ne bağlı “Açık Tarım İşletmesi “ olarak kurulmuş ve bedeli
karşılığında çiftçiye ait tarlaları sürmek görevini de üstlenmiştir.
1945 yılında Başkuyu “Zirai Kombinası“ olarak ilk mahsul hasat edilmiştir.
1 Mart 1950 tarih 5433 sayılı kanunla kurulmuş bulunan Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürlüğü’ne
bağlanmış ve “Altınova Devlet Üretme Çiftliği” adını almıştır.
1984 yılında Haralar ve İnekhanelerin Devlet Üretme Çiftlikleri ile birleştirilmesi sonucunda bir “Kamu
İktisadi Teşebbüsü“ olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü” adını almıştır .
Toprakları; balçıklı kil-killi balçık türünde olup, karbonatlar (kireç içeriği) % 3,1 – 33 arasında ve buna
bağlı olarak ta toprak reaksiyonu 7,1 – 8,2 pH arasındadır. Karbonatlar üst topraktan kısmen yıkanmış,
alt toprakta birikmiştir. Toprakların tuzluluk veya tuzlu-alkali sorunu yoktur.
İşletmenin bir bölümünde 1970 yılından itibaren koruyucu orman şeritleri tesisine başlanmıştır.
Bu rüzgâr perdeleri 270 km uzunluğunda olup, 279 ha’lık bir alanı kapsamaktadır.
ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ ARAZİ VARLIĞI
ARAZİ
YEM
İŞLENEN
İŞLEM DIŞI
KULLANIMI
TARLA
BİTKİLERİ
MER'A
BAHÇE
ALAN
ALAN
TOPLAM
ALAN (da)
253 798
14 914
12 400
8 691
289803
11 633 301 436
ORAN (%)
84,2
4,9
4,1
2,9
96,1
3,9
100

Fotoğraflar:
Mehmet B. Tüfekçi 5.5.2007
KAYNAK: Altınova Tarım İşletmesi raporlarından derlenmiştir.
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Harita
Altınova
Devlet
Tarım
İşletmesi
ileVEçevresinin
jeolojik
HARİTA2.
2. ALTINOVA
TARIM
İŞLETMESİNİN
BULUNDUĞU
ARAZİ
ÇEVRESİNİN JEOLOJİK
YAPISIyapısı

ALTINOVA
TARIM
İŞLETMESİ

32 30’

PERMOKARBONİFER
KİREÇTAŞLARI

PLİOSEN
GÖL TORTULLARI
GENELLİKLE
KİREÇTAŞI

ALTINOVA
TARIM
İŞLETMESİ

38 30’
IV. ZAMAN SON
(WÜRM/MECKLENBURGER)
BUZUL ÇAĞI SONRASI
GÖL TORTULLARI

KAYNAK: MTA Ankara Jeoloji Paftası

KAYNAK: M. Dizioğlu

Şekil
Altınova
Devlet
TarımVEİşletmesi
ve rüzgâr perdeleri
ŞEKİL 1.1.
ALTINOVA
DEVLET
TARIM İŞLETMESİ
RÜZGÂR PERDELERİ

POLATLI YOLU

İŞLETME
YERLEŞİMİ

TABLO 2. ALTINOVA
DEVLET TARIM
İŞLETMESİ
PERDESİkaraçam
1. SIRADA 100ağaçlarının
m’LİK BÖLÜMDE KARAÇAM
AĞAÇLARININ DURUMU
Çizelge
2. İlk sıradaki
100
m’likRÜZGÂR
bölümde
durumu
KUZEY ORT.
ORT.
Std.sp. DEĞİŞKENLİK ORAN GÜNEY ORT.
ORT.
Std.sp. DEĞİŞKENLİK ORAN
SIRASI BOY m Ø 1,3 cm
ORANI
%
SIRASI BOY m Ø 1,3 cm
ORANI
%
TOPLAM AĞAÇ SAYISI
52
52
SEDİR
2
KARAÇAM
52
50
ÖLÇÜLEN KARAÇAM SAYISI
39 8,00
1,60
% 20,00
30 7,40
1,20
% 16,21
20,5
4,14
% 20,20
20,0
4,54
% 22,70
YOK OLMUŞ AĞAÇ SAYISI
12
19
DİKİLİ KURU
1
2
TOPLAM KURUYAN
13 (13/52)
% 25
21 (21/50)
% 42
TEPESİ KIRILMIŞ
3 (3/39)
% 7,7
10 (10/30)
% 33,3
DEVRİK AĞAÇ
YOK

5
% 10
M. DOĞAN KANTARCI
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3.2. Altınova ile Çevresinde Sıcaklık Değerleri ve Yağış Miktarları
Altınova Tarım İşletmesinde 1999-2012 arasında sıcaklık, 1994-2012 arasında
yağış ölçmeleri de yapılmıştır. Altınova’da ölçülen yıllık ortalama sıcaklık değerleri ile
çevresindeki meteoroloji istasyonlarında ölçülen değerler Çizelge 3’te verilmiş, Şekil 3’te
karşılaştırılmıştır. Çizelge 3’te verilen Altınova sıcaklık değerlerinin Yunak, Polatlı ve
Cihanbeyli’de ölçülen sıcaklık değerleri ile daha fazla ilişkili olduğu korelâsyon
oranlarından anlaşılmaktadır. Aylık ortalama sıcaklık değerleri çevre istasyonları ile
karşılaştırıldığında, Altınova’nın biraz daha sıcak olduğu görülmektedir (Çizelge 3, Şekil
2).
Altınova’da dikkat çekici olan düşük sıcaklık değerleri Çizelge 4 ile Şekil 3’te
verilmiştir. Bazı yıllarda ocak ayında -24 C°’a kadar düştüğü görülmektedir. Karaçamların
tepe kırıklarından 2005 yılı aralık ayı (- 13.8 C°) ile ocak ayı (-24.0 C°) düşük
sıcaklıklarının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu aylarda devam eden düşük sıcaklık
değerleri ağaç tepesini gevrekleşmesine, tepede buzlanmaya sebep olmuş ve güneyden
esen bir fırtına ile bazı ağaçların tepesi kırılmıştır.
Altınova’da yıllık yağış toplamı ortalama 318.7 mm (202.0 – 395.2 mm) olarak
hesaplanmıştır (Çizelge 5). Altınova’daki yıllık yağış miktarları Ilgın ve Kulu yağış
miktarları arasındaki uyum (Korelâsyon) daha yüksektir. Ancak Altınova’daki yağış
miktarları Cihanbeyli’de ölçülen yağışa daha yakındır. Altınova, Cihanbeyli - Tuz Gölü
doğrultusunda, daha az yağış almaktadır.
Altınova Tarım İşletmesinde rüzgâr yönleri ve hızları ölçülmemiştir. Çevredeki
meteoroloji istasyonlarının ölçmelerine göre; hâkim rüzgârlar kuzey yönlerden esmekte,
fırtına hızındaki rüzgârlar ise güney ve güneybatı yönlerden gelmektedir. Ancak; (1)
13.3.2013 tarihinde güneybatı yönünden gelen fırtınanın (Hızı 102 km/saat) fiğ tarlasında
bitkileri toza gömdüğü, (2) Fırtına hızında esen rüzgârın1980 yılında da 1200 dekar alanda
yer, yer tarla bitkilerinin kökünü açtığı yer, yer de bitkileri gömdüğü, buna karşılık rüzgâr
perdesinin 50-100 m’lik mesafeye kadar tarlayı koruduğu bildirilmiştir (İşletme Md. Yrd.
Yakup Seymen’in 4.4.2013 ve 6.10.2013 tarihlerinde verdiği bilgi).
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Çizelge
3. Altınova
çevresinde
(1994-2012)
aylık ort.
sıcaklık
değerleri
TABLO
4. ALTINOVA
VE ve
ÇEVRESİNDE
1994-2012
DÖNEMİNDE
ÖLÇÜLEN
AYLIK
SICAKLIK DEĞERLERİ
ÖLÇME DÖNEMİ
1994-2011
KULU 1000 m
YUNAK 1000 m
ILGIN 1030 m
POLATLI 875 m
CİHANBEYLİ 969 m
ALTINOVA 950 m

I
II
-0,7 0,4
0,6 1,5
0,4 1,6
0,7 1,8
0,3 1,5
1,3 2,3

III
4,5
5,1
5,5
5,7
5,7
7,7

IV
9,6
9,9
10,3
10,7
10,7
11,5

V
15,1
15,5
15,5
16,3
16,4
16,1

VI
19,6
19,5
19,7
20,6
20,8
21,4

VII
23,4
23,1
23,3
24,4
24,6
22,7

VIII
23,0
22,8
22,6
24,1
23,8
22,8

IX
17,7
18,3
17,5
18,9
18,7
19,6

X
11,7
12,5
11,8
12,9
12,7
14,4

XI
5,0
6,8
6,0
6,5
5,9
8,2

KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü ve Altınova Devlet Tarım İşletmesi verilerinden derlenip, düzenlenmiştir

XII
0,9
2,3
2,3
2,4
1,8
3,9

ORT.
C
10,8
11,5
11,4
12,1
11,9
12,4

M.DOĞAN KANTARCI

Şekil 3.
2.ALTINOVA
Altınova VE
ve ÇEVRESİNDE
çevresi aylık1994-2012
ort. sıcaklık
değerlerinin
karşılaştırılması
ŞEKİL
DÖNEMİNDE
ÖLÇÜLEN
AYLIK SICAKLIK DEĞERLERİ
ALTINOVA VE ÇEVRESİNDE 1994-2012 DÖNEMİNDE ÖLÇÜLEN
AYLIK ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KULU
YUNAK
ILGIN
POLATLI
CİHANBEYLİ
ALTINOVA
1999-2012

XII

XI

X

ORT. C°

AYLAR

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

SICAKLIK C°

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

M.DOĞAN KANTARCI

459

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Çizelge 4. Altınova’da aylık ortalama düşük sıcaklık değerlerinin değişimi

TABLO 4. ALTINOVA’DA AYLIK DÜŞÜK SICAKLIK DEĞERLERİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
YILLAR
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

I
-12,0
-10,0
-8,0
-18,0
-9,2
-15,8
-8,0
-24,0
-11,2
-12,1
-9,0
-8,4
-8,1
-24,2

II
-10,1
-10,4
-11,0
-8,0
-14,0
-9,8
-12,8
-11,8
-10,0
-12,7
-7,0
-9,3
-14,8
-20,0

III

IV

1,2
-2,3
-3,0
-2,0
-12,2
-8,4
-5,6
-5,0
-5,3
-3,1
-5,3
-5,7
-10,5
-8,1

4,2
1,0
0,5
0,4
-5,2
-4,2
-4,0
0,0
-2,7
0,6
-1,1
1,2
-5,0
0,1

V
7,0
4,0
2,0
4,8
5,8
3,0
3,2
4,2
6,6
1,8
3,6
2,5
2,2
6,4

VI
9,0
7,2
5,0
9,0
7,0
6,8
6,6
7,8
8,6
7,2
8,1
10,4
7,0
8,8

VII
VIII
12,0 13,0
13,0 15,1
13,0 15,1
16,6 14,8
14,2
9,8
15,4 14,0
10,2 13,0
9,0 10,5
15,0 14,6
9,0
7,0
10,3
9,5
12,9 12,6
11,5 11,4
9,5
6,5

IX
11,0
12,0
14,7
6,2
6,0
6,0
7,8
6,9
6,9
5,0
2,7
2,8
4,4
7,0

X
5,0
6,0
5,0
-2,0
4,0
8,0
5,2
2,4
2,4
4,0
5,4
-0,6
-2,1
4,7

KAYNAK: Altınova Devlet Tarım İşletmesi sıcaklık ölçmelerinden derlenip, değerlendirilmiştir.

XI
-4,0
-5,0
-6,0
-2,5
-4,0
-4,4
-4,8
-7,1
-7,1
-2,2
-2,4
-0,4
-9,1
-3,2

XII
-14,0
-16,0
-15,6
-17,4
-11,8
-10,0
-13,8
-9,0
-14,9
-18,6
-4,5
-6,4
-8,8
-6,8

M. DOĞAN KANTARCI

ŞEKİL3.5.ALTINOVA’DA
1999-2012düşük
ARASINDAKİ
DÜŞÜK SICAKLIK
DEĞERLERİNİN
Şekil
Altınova aylık ortalama
sıcaklıkAYLIK
değerlerinin
karşılaştırılması
KARŞILAŞTIRILMASI (2005-12.AY İLE 2006-1. AYDAKİ DÜŞÜK SICAKLIKLAR
(2005-12.ay
ile 2006-1. aydaki düşük sıcaklıklar dikkat çekicidir.)

SICAKLIK C°

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-26
-28

DİKKAT ÇEKİCİDİR.)

ALTINOVA'DA AYLIK DÜŞÜK SICAKLIK DEĞERLERİ

I

II

III

IV

V

VI

AYLAR

2006-1. AY
-24,0 C
2012-1. AY
-24,2 C

VII

VIII

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

IX

KAYNAK: Altınova Devlet Tarım İşletmesi sıcaklık ölçmelerinden derlenip, değerlendirilmiştir.

X

XI

XII

2005-12. AY
-13,8 C

M. DOĞAN KANTARCI

3.3. Rüzgâr Perdesinin Kuruluşu
Altınova’da ölçülen rüzgâr perdesi iki sıra Karaçam (Pinus nigra) ve iki dış yanda
ikişer sıra Ova Karaağacı (Ulmus campestre) dikilerek tesis edilmiştir. Karaçamların
arasına birkaç tane Sedir fidanı (Cedrus libani) karışmıştır. Karaağaç sırasına ara ara
Salkım Ağacı (Robinia pseudoacacia) fidanları dikilmiştir. Karaçam sıralarının arası 4
m’lik bir bakım ve sulama yolu olarak bırakılmıştır. Karaçam, Karaağaç sıralarının arası
3.5 m, iki karaağaç sırasının arası ise 2 m’dir. Bu sıra aralıklarına göre rüzgâr perdesinin
genişliği 13 m olup, karaağaçların iki yandaki dal uzantıları ile 16 m’ye ulaşmaktadır. [4 +
(3.0 + 2.0 = 5.0) x 2 = 14 m + 2 m= 16 m] (Şekil 4.2.).
Dikimden önce toprak işlemesinin nasıl yapıldığı hakkında bir kayıt
bulunamamıştır. Dikim sıraları arasındaki izlerden toprağın büyük kulaklı pulluk ile
sürüldüğü sonucuna varılmıştır.
Karaçam fidanları 2 m aralıkla karşılıklı olarak dikilmişlerdir. Karaağaç fidanları 2
m aralıkla şaşırtmalı olarak dikilmişlerdir. Karaağaçlar kuruduğu ve kök ve kütük sürgünü
verip, tekrar sürdükleri için sıra üzerindeki dikim düzeni de bozulmuştur. Ayrıca
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karaağaçlar kuzeyden güneye karaçamların altına doğru yayılmışlardır (Şekil 4.1.-10 serisi
ile Şekil 4.2., 5.2., 6.2.).
3.4. Ölçülen Alan ve Ağaç Sayısı
Ölçülen 100 m’lik bölüm 1. Sıradaki rüzgâr perdesinde 3 sedir ağacının bulunduğu
yerden başlatılmıştır. Ölçülen alandaki ibreli ağaçların sayısı; kuzey sırasında 52 karaçam,
güney sırasında 50 karaçam ve 2 sedir olmak üzere 104 tanedir. Kuzey sırasındaki
karaçamlardan 12 tane, güney sırasındaki karaçamlardan19 tane olmak üzere toplam 31
karaçam yok olmuştur. Kuzey sırasına dikilmiş karaçamların %25’i, güney sırasına
dikilmiş olanları %42’si yok olmuştur. Üç karaçam dikili kuru durumdadır. Güney
sırasında 5 karaçam fırtınadan devrilmiştir. Devrik ve dikili kuru ağaçlar dâhil toplam 69
karaçam ile 2 sedir ağacının sürgün boyları ve çapları ölçülmüştür (Toplam 71 ağaç). Canlı
olan karaçam ağacı sayısı 61 tanedir [69-(3 kuru+5 devrik)]. Dikilen karaçamlardan kuzey
sırasında kuruma oranı %25, güney sırasında kuruma oranı %42’dir. Devriklerin hepsi
güney sırasında olmuştur. Güneyden gelen fırtına hızındaki rüzgârlar devrik
yapabilmektedirler (Çizelge 2) .
Çizelge 5. Altınova Devlet Tarım İşletmesi ve çevresinde yıllık ortalama yağış

TABLO 6. ALTINOVA DEVLET TARIM İŞLETMESİ VE ÇEVRESİNDE YILLIK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARI
YUNAK

1970

ILGIN

POLATLI

CİHANBEYLİ

KULU

354

255,1

251,0

733,6

ALTINOVA

1971

565,2

444

345,2

275,8

333,5

1972

383,5

307

386,6

205,4

295,7

1973

360,5

255

252,6

213,2

218,7

1974

406,8

236

340,5

249,5

305,0

1975

424,0

432

500,1

324,1

462,6

1976

677,6

522

404,0

363,8

494,5

1977

430,8

392

273,9

287,2

392,0

1978

447,6

389

420,0

271,0

416,5

1979

390,4

448

325,9

255,6

421,7

1980

413,9

374

354,1

340,5

377,0

1981

387,6

417

469,7

257,2

547,8

1982

315,8

389

290,1

192,7

362,6

1983

538,5

428

357,7

323,1

389,5

1984

381,4

348

294,0

163,6

260,5

1985

418,9

483

358,9

334,5

466,6

1986

323,5

389

306,4

240,5

267,9

1987

531,5

512

322,6

339,8

456,0

1988

555,8

513

407,2

485,4

484,4

1989

362,0

388

245,5

277,1

312,1

1990

390,6

349

365,6

200,2

336,0

1991

527,5

458

417,7

368,5

455,6

1992

386,8

384

285,8

290,5

359,5

1993

309,1

307

253,2

145,3

355,8

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

456,6
494,6
545,4
694,1
450,8
431,7
481,5
495,7
433,8
478,5
344,6
474,9
481,0
464,5
321,4
496,6
536,4
445,6

414
561
584
522
475
411
476
525
464
463
376
409
448
423
324
481
441
422

329,4
430,7
394,3
455,3
451,6
385,6
320,2
358,5
325,5
347,5
253,8
417,5
363,6
262,7
299,7
469,4
442,4
371,9

264,4
411,0
338,1
372,4
380,9
285,1
275,2
238,4
242,1
298,5
207,5
320,3
243,9
260,1
283,9
367,9
283,9
378,3

372,9
434,9
417,0
510,5
407,6
378,9
369,1
389,5
313,3
359,4
254,5
392,0
342,8
378,5
282,9
372,9
420,1
356,5

307,7
395,2
375,6
389,7
321,5
376,5
368,7
286,3
346,4
361,3
206,1
326,7
311,7
276,0
202,0
269,0
319,5
319,0
296,0

473,8
78,27
% 16,52
65,58

456,6
64,33
% 14,09
66,94

371,1
65,33
% 17,61
48,92

302,9
59,23
% 19,55
45,24

375,2
57,30
% 15,27
69,78

318,7
55,25
% 17,34

ORTALAMA
St.sapma
DEĞİŞKENLİK
KORELASYON

AÇIKLAMA:
1. ALTINOVA DEVLET TARIM İŞLETMESİ’İNDEÖLÇÜLEN YILLIK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARI İLE YUNAK, ILGIN VE KULU’DA ÖLÇÜLEN
YAĞIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (KORELASYON) DAHA BELİRGİNDİR.
2. ANCAK ALTINOVA’DAKİ YILLIK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARI (CİHANBEYLİDE’Kİ YAĞIŞ MİKTARLARI GİBİ) DAHA AZDIR
3. BU SEBEPLE ALTINOVA İLE CİHANBEYLİ ARASINDA YAĞIŞI AZ BİR KUŞAK BULUNDUĞU KABUL EDİLEBİLİR.
4. ALTINOVA’DAKİ YILLIK YAĞIŞ TAHMİNLERİ ILGIN, YUNAK VE KULU METEOROLOJİ İSTASYONLARINA GÖREYAPILABİLİR. ANCAK ARADAKİ
AZALMA ORANINI HESAPLAMAK VE YAĞIŞ TAHMİNLERİNİ ONA GÖRE YAPMAK GEREKİR.
5. ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ DE GÖZÖNÜNE ALINDIĞINDA, ALTINOVA VE ÇEVRESİNİN DAHA KURAK OLDUĞU SONUCUNA
VARILMAKTADIR.

YILLAR

KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü ve Altınova Devlet Tarım İşletmesi verilerinden derlenip, düzenlenmiştir

461

M. DOĞAN KANTARCI

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

3.5. Rüzgâr Perdesindeki Ağaçların Durumu
Ölçülen 100 m’lik bölümde meşcere kuruluşu ve ağaçların durumu 20 m’lik 5 alt
bölüme ayrılarak verilmiştir (Şekil 4.1., 5.1., 6.1., 7 ve 8). Karaçamlardan devrilmiş
olanlar şekillerde dikili durumda ve beyaz renkte, kurumuş olan ağaçlar kırmızı renkte
gösterilmiştir.
Ölçülen bölümdeki tipik meşcere yapısı ise 3 en kesit ile sunulmuştur (Şekil 6.2.,
7.2., 8.2.).
Ölçülen 100 m’lik kesitte karaçam ağaçlarının kuru dal yüksekliklerinin 2-4 m
arasında değiştiği, özellikle güney sırasındaki bazı karaçamların tepelerinin kırık olduğu ve
3 kuru, 5 devrik ağacın bulunduğu belirlenmiştir (Şekil 6.2., 7.2. ve 8.2.). Karaçamların
tepe genişlikleri ışık durumuna bağlı olarak 4x4 m ile 4x6 m arasında değişmektedir.
Kuzey sırasındaki karaçamlardan %7.7’sinin, güney sırasına dikilmiş olanlardan
%33.3’nün tepeleri kırıktır (Çizelge 2 ve Şekil 7.2.). Tepe kırıkları genellikle 19. yaşta
olmuştur. Karaçamların 19. yaşı 2005-2006 kışına denk gelmektedir (Şekil 9).
Karaçam sırasına dikilmiş 2 sedir ağacının birisi 2.1 m, diğeri 5.5 m boya
ulaşmıştır..
Karaçam sıralarının dış yanlarına ikişer sıra halinde dikilen karaağaçların hemen
tamamı kurumuş, yeniden ve birkaç tane kütük sürgünü vererek gelişmişlerdir. Ayrıca kök
sürgünleri veya tohumdan gelen karaağaçlar Karaçamların altına da yayılmışlardır.
Karaağaçların yayılması kuzeyden güneye doğrudur. Karaağaçların boyu 2-4 m arasında
değişmektedir. Ölçme tarihinde (5-6.10.2012) yaprak dökmemişlerdir. Arada ilk dikimden
tektük kalmış olan karaağaçların bir kısmı kurumuş, pek azı da 4-5 m boya ulaşmışlardır
(Şekil 4.1., 5.1., 6.1., 7 ve 8).
Karaağaç sıralarına Salkım ağacı da dikilmiştir. Ölçme şeridinde 22 tane Salkım
Ağacı belirlenmiş olup, boyları 4-14 m arasındadır. Salkım ağaçlarının hemen hepsi 3-4
çatallı gövde yapmışlardır. Tepe genişlikleri de 4x4 m ile 4x6 m arasında değişmektedir.
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RESİM 1. ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ SALKIM AĞAÇLARI

RESİM 2. ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ YAŞLI KARAAĞAÇ KURUMUŞ

YAŞLI KARAAĞAÇLAR KURUYOR .
KESİLİNCE KÖK VE KÜTÜK SÜRGÜNLERİ VERİYORLAR.
M. DOĞAN KANTARCI 5.10.2013

RESİM 3. ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ FIRTINADA DEVRİLMİŞ
KARAÇAM. KURUMUŞ DALLAR RÜZGÂRIN HIZINI AZALTAMIYOR.

KARAÇAMLARIN KURUMUŞ DALLARI
RÜZGÂRI ÖNLEYEMİYORLAR.

M. DOĞAN KANTARCI 5.10.2013

RESİM 4. ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ KARAÇAMLARDA KURU DAL
YÜKSEKLİĞİ VE KARAÇAMLARIN ALTINA YAYILMIŞ KARAAĞAÇLAR

KARAÇAMLARIN KURUMUŞ DALLARI
RÜZGÂRI ÖNLEYEMİYORLAR.

KARAAĞAÇLAR KARAÇAMLARIN ALTINDA YAYILMIŞ
VE RÜZGÂR PERDESİNİN ALT TESİSİNİ OLUŞTURMUŞLAR.
M. DOĞAN KANTARCI 5.10.2013

463

M. DOĞAN KANTARCI 5.10.2013

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Şekil 4.1. Altınova Devlet Tarım İşletmesindeki 1. sıra rüzgâr perdesinde
0 – 20 m arasında ağaçların durumu ve boyu

ŞEKİL 6.1. ALTINOVA DEVLET TARIM İŞLETMESİNDEKİ 1. SIRA RÜZGÂR PERDESİNDE 0 – 20 m ARASINDA AĞAÇLARIN DURUMU VE BOYU
ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ 1. SIRADA 0-20 m ARASINDA AĞAÇ TÜRLERİ VE BOYLARI

KARAÇAMLAR KURUMUŞLAR.
TAMAMLAMA YAPILMAMIŞ.
YERLERİ BOŞ KALMIŞ.
KARAĞAÇLAR KURUMUŞ,
TEKRAR SÜRMÜŞLER.
BOYLAR 1 – 4 m ARASINDA.

11,0
11,6

11,0

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4 Sa - 9,0 m
3
2
1
0

7,0

8,5

AĞAÇ BOYU m

7,3

TEPE KIRILMIŞ 4,2 m
KURUMUŞ 7,0
Sa - 14,0 m

20 m
18 m
16 m
14 m
12 m
10 m
8m
6m
4m
2m

YATAY MESAFE m

7,0

7,8

Sa - 13,0 m

GÜNEY
FIRTINA

0

Sa-Ka

Sa-Ka

Çk

K

Çk

10,0

BAKIM
YOLU

Sa: SALKIM AĞACI (Robinia pseudoacacia)
Ka: KARAAĞAÇ (Ulmus campestre)
Çk: KARAÇAM (Pinus nigra)

6,4

Sa-Ka

Sa-Ka

KUZEY
HAKİM RÜZGÂR

KARAAĞAÇLAR KURUMUŞLAR.
PERDENİN BU BÖLÜMÜ AÇIK.

G
ÖLÇME TARİHİ: 5.10.2013, ÖLÇME : M. DOĞAN KANTARCI – BAYRAM KAÇAR

M. DOĞAN KANTARCI

Şekil
4.2.
Altınova
Devlet
TarımRÜZGÂR
İşletmesi
rüzgâr
1. AĞAÇLARIN
sıra 20. DURUMU
m kesiti
ŞEKİL 6.2.
ALTINOVA
DEVLET
TARIM İŞLETMESİ
PERDESİ
1. SIRA 2.perdesi
m KESİTİNDE
ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ 1. SIRADA 2. m EN KESİTİNDE AĞAÇLARIN DURUMU

14 m

Çk – 2
BOY 7,8 m
Ø 1.3 19 cm

KURU Çk – 3
BOY 7,0 m
Ø 1.3 14 cm

BOY m

13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

1m
1m

2m
SALKIM AĞACI KARAAĞAÇ

TAR
LA…

Ka

3m
KARAÇAM-KURU

Sa

Çk-3

YOL

ARA

3m
KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ KARAÇAM
Çk-2

2m
KARAAĞAÇ

Ka

Ka

YOL
YA…

4m
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Şekil 5.1. Altınova Devlet Tarım İşletmesindeki 1. sıra rüzgâr perdesinde
21DEVLET
– 40 m
arasında
ağaçların
durumu
ve boyu
ŞEKİL 7.1. ALTINOVA
TARIM
İŞLETMESİNDEKİ
1. SIRA RÜZGÂR
PERDESİNDE
21 – 40 m ARASINDA AĞAÇLARIN DURUMU VE BOYU
ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ 1. SIRADA 21-40 m ARASINDA AĞAÇ TÜRLERİ VE BOYLARI

KARAĞAÇLAR KURUMUŞ,
TEKRAR SÜRMÜŞLER.
BOYLAR 1 – 4 m ARASINDA.

KARAÇAMLAR KURUMUŞLAR.
TAMAMLAMA YAPILMAMIŞ.
YERLERİ BOŞ KALMIŞ.

Sa KURU 6,5 m

10
9
7
6

KARAAĞAÇLAR KURUMUŞLAR.
PERDENİN BU BÖLÜMÜ AÇIK.

4
KUZEY
3
HAKİM RÜZGÂR 2

Sa 7,0

5
TEPESİ KIRIK Çk 6,5 m

Ka

3
4

Ka

K

Ka

2
Sa: SALKIM AĞACI (Robinia pseudoacacia)
Ka: KARAAĞAÇ (Ulmus campestre)
Çk: KARAÇAM (Pinus nigra)
S : Sedir (Cedrus libani)

Ka

1

5
6

G

GÜNEY
FIRTINA

YATAY MESAFE m

Çk -6,5 m

Ka

0

S- 2,1 m

Çk -7,0 m

Ka

1

3…
3…
3…
Sa 7,5 m
3…
3…
2…
2…
2…
2…
2…
8

Ka

AĞAÇ BOYU m

8

7
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Şekil
5.2.
Altınova
Devlet
TarımRÜZGÂR
İşletmesi
rüzgâr
perdesi
1. sıra
30. m
kesiti
ŞEKİL 7.2.
ALTINOVA
DEVLET
TARIM İŞLETMESİ
PERDESİ
1. SIRA 30.
m KESİTİNDE
AĞAÇLARIN
DURUMU
9,50

ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ 1. SIRA 50. m KESİTİNDE AĞAÇLARIN DURUMU

9,00

14 m

8,50

8,00
7,50

HAKİM RÜZGÂR YÖNÜ

7,00

KUZEY

Çk - 18
BOY 8,0 m
Ø 1.3 18 cm

Çk - 19
BOY 8,5 m
Ø 1.3 27 cm

KARAÇAMIN TEPESİ 6,5 m’DE KIRILMIŞ.
YAN SÜRGÜN TEPEYE DÖNÜŞMÜŞ.
FIRTINA YÖNÜ

GÜNEY

6,50

KURU DAL YÜKSEKLİĞİ 4 m
KARAÇAM IŞIK AĞACIDIR.
ALT DALLARI YETERLİ IŞIK
ALAMAYINCA KURUYOR.
RÜZGÂR ARADAN GEÇİYOR.
SADECE KARAÇAM İLE
RÜZGÂR PERDESİ TESİSİSİ
UYGUN DEĞİLDİR.

6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

1,50
1,00
0,50
KARAAĞAÇLAR
KARAÇAMIN
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YAYILMIŞ

BAKIM YOLU

KARAAĞAÇLAR
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YAYILMIŞ
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SÜRMÜŞ
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KURUMUŞ
YENİDEN
SÜRMÜŞ

TARLA KENARI

KARAAĞAÇ
KURUMUŞ
YENİDEN
SÜRMÜŞ

KARAÇAM

KARAAĞAÇ
KURUMUŞ
YENİDEN
SÜRMÜŞ

KARAÇAM

4m

YOL KENARI

0,00
BOY m
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Şekil 6.1. Altınova Devlet Tarım İşletmesindeki 1. sıra rüzgâr perdesinde
41 – 60 m arasında ağaçların durumu ve boyu

ŞEKİL 8.1. ALTINOVA DEVLET TARIM İŞLETMESİNDEKİ 1. SIRA RÜZGÂR PERDESİNDE 41 – 60 m ARASINDA AĞAÇLARIN DURUMU VE BOYU
ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ 1. SIRA 41-60 m ARASINDA AĞAÇ TÜRLERİ VE BOYLARI

KARAĞAÇLAR KURUMUŞ,
TEKRAR SÜRMÜŞLER.
BOYLAR 1 – 4 m ARASINDA.

9

Sa-7,5 m

8

Ka-4,0 m

7
Sa-10,0 m

6
5
4

Ka-4,0 m

3
KUZEY
HAKİM RÜZGÂR 2
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Çk-8,8 m

1
0

DEVRİK Çk-9,00 m

K

S – 4,2 m

1
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Sa: SALKIM AĞACI (Robinia pseudoacacia)
5
Ka: KARAAĞAÇ (Ulmus campestre)
KARAÇAMLAR
KURUMUŞLAR.
Çk: KARAÇAM (Pinus nigra)
TAMAMLAMA YAPILMAMIŞ.
S :SEDİR (Cedrus libani)
YERLERİ BOŞ KALMIŞ.

G

6
7

59 m
57 m
GÜNEY
FIRTINA
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51 m
49 m
Sa-4,0 m
47 m
45 m
43 m
KARAAĞAÇLAR KURUMUŞLAR.
41 m
PERDENİN BU BÖLÜMÜ AÇIK.
8

YATAY MESAFE m

AĞAÇ BOYU m

KIRIK Çk-6,0 m
DEVRİK Çk-9,0 m

Sa-6,0 m
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ÖLÇME TARİHİ: 5.10.2013, ÖLÇME : M. DOĞAN KANTARCI – BAYRAM KAÇAR
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Şekil
6.2. Altınova Devlet Tarım İşletmesi rüzgâr perdesi 1. sıra 50. m kesiti
ŞEKİL 8.2. ALTINOVA DEVLET TARIM İŞLETMESİ RÜZGÂR PERDESİ 1. SIRA 50. m KESİTİNDE AĞAÇLARIN DURUMU
9,50

ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ 1. SIRA 50. m KESİTİNDE AĞAÇLARIN DURUMU

9,00

14 m

8,50
Çk-31
BOY 8,7 m
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8,00
7,50

DEVRİK
Çk-32
BOY 8,5 m
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FIRTINA YÖNÜ
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KURU DAL YÜKSEKLİĞİ 4 m
KARAÇAM IŞIK AĞACIDIR.
SADECE KARAÇAM İLE RÜZGÂR PERDESİ
TESİSİSİ UYGUN DEĞİLDİR.
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1,00
0,50

TARLA YANI
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Şekil 7. Altınova Devlet Tarım İşletmesindeki 1. sıra rüzgâr perdesinde
61 –DEVLET
80 mTARIM
arasında
ağaçların
ve boyu61 – 80 m ARASINDA AĞAÇLARIN DURUMU VE BOYU
ŞEKİL 9. ALTINOVA
İŞLETMESİNDEKİ
1. SIRAdurumu
RÜZGÂR PERDESİNDE
ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ 1. SIRA 61-80 m ARASINDA AĞAÇLARIN DURUMU

KARAÇAMLAR KURUMUŞLAR.
TAMAMLAMA YAPILMAMIŞ.
YERLERİ BOŞ KALMIŞ.

KARAĞAÇLAR KURUMUŞ,
TEKRAR SÜRMÜŞLER.
BOYLAR 1 – 4 m ARASINDA.

Ka-4,0 m
Ka - 2,5 m

12

Sa - 7,5 m

Ka - 3,5 m

KUZEY
HAKİM RÜZGÂR

Sa - 9,5 m

8
6
4

KIRIK 7,2

2

KIRIK 7,6
Çk-7,0 m

0
1
2
Sa: SALKIM AĞACI (Robinia pseudoacacia)
Ka: KARAAĞAÇ (Ulmus campestre)
Çk: KARAÇAM (Pinus nigra)

KURU Çk-5,0 m

K

3
4
5
6

G

7

79 m
77 m
Sa - 10,5 m
75 m
73 m
71 m
69 m
67 m
65 m
63 m
61 m
8

YATAY MESAFE m

AĞAÇ BOYU m
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GÜNEY
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Şekil 8. Altınova Devlet Tarım İşletmesinde 1. sıra rüzgâr perdesinde 81–100 m arası

ŞEKİL 10. ALTINOVA DEVLET TARIM İŞLETMESİNDEKİ 1. SIRA RÜZGÂR PERDESİNDE 81–100 m ARASINDA AĞAÇLARIN DURUMU VE BOYU
ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ 81-100 m ARASINDA AĞAÇLARIN DURUMU

KARAÇAMLAR KURUMUŞLAR.
TAMAMLAMA YAPILMAMIŞ.
YERLERİ BOŞ KALMIŞ.

Ka -4,0 m

Sa - 6,5 m
Ka -3,5m
DEVRİK 7,6 m

KIRIK 7,2 m
Çk - 8,0 m

K

Çk -7,5 m

1
2

3
4

Sa: SALKIM AĞACI (Robinia pseudoacacia)
Ka: KARAAĞAÇ (Ulmus campestre)
Çk: KARAÇAM (Pinus nigra)

G

5
6
7
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97 m
KURUMUŞ Ka 2,0 m95 m
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YATAY MESAFE m

KUZEY
HAKİM RÜZGÂR

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Sa - 7,0 m

AĞAÇ BOYU m

KARAĞAÇLAR KURUMUŞ,
TEKRAR SÜRMÜŞLER.
BOYLAR 1 – 4 m ARASINDA.
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3.6. Karaçam Ağaçlarının Boy Büyümesi
Toplam 69 tane karaçam ağacının sürgün boyları ölçülerek yaş/boy/yıl ilişkisi
belirlenmiştir. Bu ağaçlar arasından seçilen doğal büyümüş 1 karaçam ve devrilmiş 2,
tepesi kırılmış 2 karaçam olmak üzere 5 ağacın yaş/boy/yıl ilişkileri Çizelge 7 ile Şekil
11’de gösterilmiştir. Rüzgâr perdesine dikilen fidanlar sulandığı için karaçamların
boylanma eğrileri ve yıllık sürgün boyları iklim (yağış azlığı) ile pek ilişkili
görünmemektedir. Bazı ağaçların daha yavaş, bazılarının daha hızlı büyümesi toprak ve
toprağın altında ve kök gelişim derinliğinde bulunan sıkı mil/kil tabakalarına bağlı olabilir.
Çizelge 6. Altınova rüzgâr perdesinde ölçülen 69 karaçam ağacından seçilen 5 örnek ağacın
TABLO 7. ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİNDE ÖLÇÜLEN 69 KARAÇAM AĞACINDAN SEÇİLEN 5 ÖRNEK AĞACIN BOYLANMASI
boylanması

1 2 3 4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1995

1999

1994

1998

1993

1997

1992

1996

1991

1990

1989

KARAÇAM-1

1988

1987

YILLAR
YAŞ

27

5 15 40 63 92 130 163 213 251 292 330 361 390 425 470 510 555 600 645 685 735 780 825 870 915 955 1000

DEVRİK Çk-32 5 20 65 85 105 133 174 238 288 346 400 460 520 575 623 658 693 740 765 803 835 855 885 920 950 985 1020
DEVRİK Çk-63 5 10 26 38 49 60 81 107 134 177 215 258 293 320 346 380 405 445 462 477 497 520 545 565 585 605 630
KIRIK Çk-39

5 12 30 61 88 144 182 218 256 310 370 430 485 530 580 620 650 685 720 735 750 770 800 825 850 870 890

KIRIK Çk-40

5 10 33 53 70 103 138 180 215 246 290 333 367 394 420 450 470 495 520 535 550 570 595 615 630 650 670

KARAÇAM-1

DEVRİK Çk-32

DEVRİK Çk-63

KIRIK Çk-39

KIRIK Çk-40

KIRIK
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8
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6

2001
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5
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1993

4

1999

1992

3

1998

1991

2

1997

1990

1

1996

1989

KIRIK

1988

YILLAR
VE YAŞ

ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİNDE 5 ÖRNEK KARAÇAM AĞACININ BOYLANMASI

1987

BOY m

1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

AÇIKLAMA:
ALTINOVA VE ÇEVRESİNDE 2006 YILI OCAK AYI ÇOK SOĞUKTUR.
AĞAÇLARDA TEPE KIRIKLARI 19. YAŞTADIR. SOĞUKTAN AĞAÇ
TEPELERİNİN DONDUĞU, YAĞAN KARIN DA TEPE VE DALLARDA
BUZA DÖNÜŞTÜĞÜ VE GÜNEYDEN GELEN FIRTINA İLE KIRIK VE
DEVRİKLERİN OLUŞTUĞU ANLAŞILMAKTADIR.

ŞEKİL 11.9.
ALTINOVA
RÜZGÂR
PERDESİNDE
ÖLÇÜLEN 69 KARAÇAM
AĞACINDAN
5 ÖRNEK
AĞACIN YAŞ/BOY KARŞILAŞTIRILMASI
Şekil
Altınova
rüzgâr
perdesinde
5 örnek
ağacınSEÇİLEN
yaş/boy
gelişimi

3.7. Rüzgâr Perdesinin Kuzeyinde, İçinde ve Güneyinde Rüzgâr Hızları
Ölçme yapılan 5-6.10.2012 günlerinde rüzgâr kuzeyden esmekteydi. Kuzey yönü
hâkim rüzgâr yönüdür. Fırtına hızında esen rüzgârlar ise güneyden gelmektedirler. Rüzgâr
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hızları 100 m’lik şeridin 20. ve 64. m’lerinde kuzey-güney doğrultusunda ölçülmüştür
(Şekil 10).
Rüzgâr hızları yerden 3.0 m, 1.5 m, 0.5 m ve 0.1 m olmak üzere 4 yükseklikte
ölçülmüştür. Ölçme değerleri en az ve en çok hızlar olarak verilmiştir. Ortalama değer
alınmamıştır (Çizelge 7). Ölçmeler; rüzgâr perdesinin kuzeyinde açık alanda, rüzgâr
perdesinin içinde 1. ile 2. Karaağaç sırası arasında, iki Karaçam sırası arasında (Bakım
yolunda) ve 2. Karaçam sırası ile 3. Karaağaç sırası arasında, rüzgâr perdesinin güney
kenarında ve daha güneydeki tarlada 10 m aralıklarla yapılmıştır. Tarla henüz sürülmemiş
olduğu için 0,1 m yükseklikteki ölçme buğday anızı arasında yapılmıştır.
Ölçme sonuçlarına göre; yerden 3 m yükseklikteki rüzgâr hızı perde kuzeyindeki
açık alanda 5.0-7.0 m/sn olup, perde içinde 3.5-5.0 m/sn hızına, perde güneyinde 1.5-3.9
m/sn hızına düşmüştür. Hız perdenin güneyinde (tarlada) 10 m mesafede 1.5-3.6 m/sn, 20
m’de 1.5-2.9 m/sn, 30 m’de 2.0-4.2 m/sn, 40 m’de 3.0-4.8 m/sn, 50 m’de 3.6-5.5 m/sn, 60
m’de 4.7-6.0 m/sn, 70 m’de 5.0-6.5 m/sn, 80 m’de 6.0-7.2 m/sn, 90 m’de 6.2-7.2 m/sn ve
100. m’de 6.2-7.2 m/sn olarak ölçülmüştür (Çizelge 7, şekil 11, 12). Daha alt
yüksekliklerde rüzgârın hızı daha fazla azalmaktadır. Yerden 0,1 m yükseklikte ise perde
içindeki otlar, tarlada buğday anızı rüzgârın hızını iyice azaltmaktadırlar.
Şekil
Ölçülen
rüzgâr
perdesinin
yeriRÜZGÂR
ve rüzgâr
hızı
doğrultuları
ŞEKİL 10.
12. ALTINOVA
DEVLET
TARIM İŞLETMESİNDE
ÖLÇÜLEN
PERDESİNİN
YERİölçme
VE RÜZGÂR
HIZI ÖLÇME DOĞRULTULARI

İKİ RÜZGÂR PERDESİ ARASI
250 m
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TABLO 8. ALTINOVA DEVLET TARIM İŞLETMESİNDE 1. SIRADAKİ RÜZGÂR PERDESİNİN
Çizelge
7. Altınova
1. GÜNEYİNDEKİ
sıradaki rüzgâr
kuzeyinde,
içinde
ve RÜZGÂR
güneyindeki
tarlada
KUZEYİNDE,
İÇİNDE VE
TARLADA perdesinin
5.10.2013 İLE 6.10.2013
GÜNLERİNDE
YAPILAN
HIZI ÖLÇMELERİ
5.10.2013 ile 6.10.2013 günlerinde rüzgâr hızı ölçmeleri
RÜZGÂR YÖNÜ
KUZEYDOĞUDAN
RÜZGÂR PERDESİ 20. m’DE 5.10.2013 ÖLÇMESİ
KUZEY

ÖLÇME
YÜKSEK-

PERDE

1. KARAAĞAÇ

KARAAĞAÇ

LİĞİ

ÖNÜ

SIRASI

ARKASI

3,0 m
3,0 m
1,5 m
1,5 m
0,5 m
0,5 m
0,1 m
0,1 m

7,0
5,5
6,0
4,0
5,5
4,0
5,0
3,5

2. KARA- 1. KARAAĞAÇ
ÇAM
SIRASI

SIRASI

5,0
4,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0

BAKIM

2. KARAÇAM

KARAÇAM

YOLU

SIRASI

ARKASI

5,0
4,0
4,5
3,5
4,2
3,0
1,5
1,0

3. KARA- 4. KARAAĞAÇ
AĞAÇ
SIRASI

SIRASI

GÜNEY
PERDE TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA
ARKASI

4,5
4,0
3,5
3,0
3,2
2,5
1,5
1,0

2,0
1,5
1,0
0,5
0,8
0,5
0,5
0,1

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m
2,0
2,4
4,0
4,8
5,5
6,0
6,5
7,0
1,5
1,5
2,0
3,0
4,0
4,7
5,4
6,0
1,2
2,4
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,3
0,8
0,8
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
1,1
1,4
2,4
2,7
3,0
3,5
4,0
4,6
0,6
0,6
1,6
1,8
2,0
2,7
3,5
3,5
0,8
0,9
0,9
1,2
1,5
1,5
1,5
3,0
0,4
0,4
0,4
0,7
1,0
1,0
1,0
2,0

RÜZGÂR PERDESİ 64. m’DE 6.10.2013 ÖLÇMESİ

LİĞİ

KUZEY
PERDE
ÖNÜ

3,0 m
3,0 m
1,5 m
1,5 m
0,5 m
0,5 m
0,1 m
0,1 m

7,0
6,0
6,0
5,0
5,0
4,5
3,5
3,0

ÖLÇME
YÜKSEK-

1. KARAAĞAÇ

KARAAĞAÇ

SIRASI ARKASI

2. KARA- 1. KARA2. KARAAĞAÇ
ÇAM
BAKIM
ÇAM
SIRASI

SIRASI

5,5
4,5
4,5
4,0
3,5
3,0
3,0
2,0

YOLU

SIRASI

4,3
3,7
4,2
3,8
3,4
2,5
1,4
0,9

KARAÇAM

3. KARA- 4. KARAAĞAÇ
AĞAÇ

ARKASI

SIRASI

SIRASI

4,2
3,5
4,4
3,7
3,3
2,2
1,2
0,8

GÜNEY
PERDE

TARLA

TARLA

TARLA

TARLA

TARLA

TARLA

TARLA

TARLA

TARLA

TARLA

ARKASI 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m

3,9
3,1
3,7
3,0
3,1
2,6
1,3
0,6

3,6
2,3
3,2
2,7
2,0
1,5
1,2
0,7

2,9
2,0
2,4
1,6
1,9
1,3
1,3
0,8

4,2
3,3
4,0
3,2
2,2
1,7
0,8
0,6

3,7
3,0
2,7
2,0
1,8
2,4
1,3
0,6

4,5
3,6
4,2
3,3
2,6
2,2
1,2
0,6

4,7
3,8
4,4
3,6
3,3
2,6
2,0
1,1

5,8
5,0
4,7
4,1
3,9
3,2
2,3
1,3

7,2
6,2
5,0
4,5
4,7
3,9
2,7
1,6

7,2
6,2
5,4
4,8
5,0
4,2
2,3
1,4

7,2
6,2
5,9
5,2
5,3
4,5
1,8
1,2

AÇIKLAMA: RÜZGÂR HIZLARI “EN AZ” VE “EN ÇOK” HIZ DEĞERLERİ OLARAK ÖLÇÜLMÜŞTÜR. AYNI ÖLÇME YÜKSEKLİĞİNDE BU DEĞERLERLE ALT ALTA YAZILMIŞTIR.
M. DOĞAN KANTARCI

RÜZGÂR HIZI ÖLÇMELERİ FATİH GÖRMEZ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.

Şekil 11. Altınova rüzgâr perdeleri 1. sıra 20. m’de kuzey-güney doğrultusunda
ŞEKİL 13. ALTINOVA RÜZGÂR PERDELERİ 1. SIRA 20. m’DE KUZEY-GÜNEY DOĞRULTUSUNDA
farklı
yükseklikte
rüzgâr
hızları
(5.10.2013)
FARKLI
YÜKSEKLİKTE
ÖLÇÜLEN ölçülen
RÜZGÂR HIZLARI
(ÖLÇME
TARİHİ 5.10.2013
KARAAĞAÇLAR YAPRAK DÖKMEMİŞLER.)
ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ 20. m'DE PERDENİN KUZEYİNDE, İÇİNDE VE GÜNEYİNDE
5.10.2013 GÜNÜ FARKLI YÜKSEKLİKLERDE ÖLÇÜLEN RÜZGÂR HIZLARI (m/sn)

3,0 m

3,0 m

1,5 m

1,5 m

0,5 m

0,5 m

0,1 m

0,1 m

AÇIKLAMA:
1. RÜZGÂR HIZI ÖLÇÜLEN 20. m KESİTİNDE KARAAĞAÇLARIN BOYU 2-4 m,
KARAÇAMLARIN BOYU 11 VE 7 m OLUP, KARAAĞAÇLAR PEK SIKTIR.
2. KARAÇAMLARIN KURU DAL YÜKSEKLİĞİ 3-4 m ARASINDADIR.
3. RÜZGÂR HIZI KARAAĞAÇLARIN ARASINDA AZALMAKTA, KARAÇAMLARIN
KURU DALLARI ARASINDA ARTMAKTADIR. KARAAĞAÇLARIN YAPRAKLARI
DÖKÜLÜNCE RÜZGÂR HIZI ORADA DA ARTACAKTIR.
4. RÜZGÂR PERDESİNİN 1,5 m YÜKSEKLİKTEKİ ETKİ MESAFESİ AĞAÇ
BOYUNUN 3 MİSLİ KADAR OLUP,25-30 m’DİR.
5. YER YÜZEYİNDE (0,1 m) RÜZGÂR HIZINI ANIZ DA AZALTMAKTADIR.

RÜZGÂR HIZI ÖLÇMELERİ 5.10.2013’TE FATİH GÖRMEZ TARAFINDAN YAPILMIŞ, M. DOĞAN KANTARCI TARAFINDAN DERLENİP, DÜZENLENMİŞTİR.
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TARLA 80 m
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TARLA 70 m

TARLA 60 m

TARLA 50 m

TARLA 40 m

TARLA 30 m

TARLA 20 m

TARLA 10 m

PERDE ARKASI

SIRASI

4. KARAAĞAÇ

SIRASI

3. KARAAĞAÇ

KARAÇAM ARKASI

SIRASI

2. KARAÇAM

BAKIM YOLU

SIRASI

1. KARAÇAM

SIRASI

2. KARAAĞAÇ

KARAAĞAÇ ARKASI

SIRASI

1. KARAAĞAÇ

ÖLÇME
YAPILAN
YERLER

PERDE ÖNÜ

RÜZGÂR HIZI m/sn

11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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Şekil 12. Altınova rüzgâr perdeleri 1. sıra 64. m’de kuzey-güney doğrultusunda
farklı yükseklikte ölçülen rüzgâr hızları (6.10.2013 )
ŞEKİL 14. ALTINOVA RÜZGÂR PERDELERİ 1. SIRA 64. m’DE KUZEY-GÜNEY DOĞRULTUSUNDA
FARKLI YÜKSEKLİKTE ÖLÇÜLEN RÜZGÂR HIZLARI (ÖLÇME TARİHİ 6.10.2013 KARAAĞAÇLAR YAPRAK DÖKMEMİŞLER.)
ALTINOVA RÜZGÂR PERDESİ 64. m'DE PERDENİN KUZEYİNDE, İÇİNDE VE GÜNEYİNDE
6.10.2013 GÜNÜ FARKLI YÜKSEKLİKLERDE ÖLÇÜLEN RÜZGÂR HIZLARI (m/sn)

11,0

10,5
10,0

3,0 m

3,0 m

9,5

1,5 m

1,5 m

9,0

0,5 m

0,5 m

8,5

0,1 m

0,1 m

1.RÜZGÂR HIZI ÖLÇÜLEN 20. m KESİTİNDE KARAÇAMLARIN BOYU 11 VE 7 m,
KARAAĞAÇLARIN BOYU 2-4 m, OLUP, KARAAĞAÇLAR PEK SIKTIR.
2. KARAÇAMLARIN KURU DAL YÜKSEKLİĞİ 3 - 4 m ARASINDADIR.
3. RÜZGÂR HIZI KARAAĞAÇLARIN ARASINDA AZALMAKTA, KARAÇAMLARIN
KURU DALLARI ARASINDA ARTMAKTADIR. KARAAĞAÇLARIN YAPRAKLARI
DÖKÜLÜNCE RÜZGÂR HIZI ORADA DA ARTACAKTIR.
4. RÜZGÂR PERDESİNİN 1,5 m YÜKSEKLİKTEKİ ETKİ MESAFESİ AĞAÇ
BOYUNUN 3 MİSLİ KADAR OLUP,25-30 m’DİR.
5. YER YÜZEYİNDE (0,1 m) RÜZGÂR HIZINI ANIZ DA AZALTMAKTADIR.

8,0

RÜZGÂR HIZI m/sn

7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

RÜZGÂR HIZI ÖLÇMELERİ 6.10.2013’TE FATİH GÖRMEZ TARAFINDAN YAPILMIŞ, M. DOĞAN KANTARCI TARAFINDAN DERLENİP, DÜZENLENMİŞTİR.

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER
Ölçmelerden elde edilen sonuçları 5 bölümde toplamak ve değerlendirmek uygun
görülmüştür.
4.1. Yetişme Ortamı Özellikleri
(1) Altınova pliosen tortullarının alçak kesimlerine yığılmış IV. zaman materyallerinin
üstündedir.
(2) Arazini taban yüksekliği 950 m, eğimi %1-2 arasındadır.
(3) Toprak kireçli, tuz sorunu olmayan balçıklı kil ve killi balçık türündedir.
(4) İklim tipik kara iklimidir. Yıllık ortalama sıcaklıklar 10.5-13.8 C° arasında
değişmektedir. Aylık ortalama sıcaklık değerleri ocak ayında 1.2 C°’a düşmekte, temmuz,
ağustos aylarında 22.7-22.8 C°’a yükselmektedir. Düşük sıcaklık değerleri -24.0 C°’a
kadar inmektedir. Yıllık toplam yağış miktarları 202.0-395.2 mm arasında değişmektedir.
4.2. Rüzgâr Perdelerinde Tür Seçimi ve Kuruluşu
(1) Rüzgâr perdelerinin tesisinde seçilen ağaç türleri doğrudur. Ancak karaçam ışık
ağacı olduğu için sık dikildiğinde alt dallar ışık açlığından kurumaktadır. İlk yıllarda
kapalılığın oluşturulması için karaçamların sıra üstünde 2 m aralıkla dikilmesi uygundur.
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TARLA 90 m

TARLA 100 m

TARLA 80 m

TARLA 70 m

TARLA 60 m

TARLA 50 m

TARLA 40 m

TARLA 30 m

TARLA 20 m

TARLA 10 m

PERDE…

SIRASI

4. KARAAĞAÇ

SIRASI

3. KARAAĞAÇ

KARAÇAM…

SIRASI

BAKIM YOLU

2. KARAÇAM

SIRASI

1. KARAÇAM

SIRASI

2. KARAAĞAÇ

SIRASI

1. KARAAĞAÇ

ÖÇLME
YAPILAN
YERLER

PERDE ÖNÜ

0,0

KARAAĞAÇ…

0,5
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Daha sonraki yıllarda gelişmenin izlenmesi ve karaçamların bir atlayarak kesilmesi, dikim
aralığının 4 m’ye çıkarılması daha uygun olur.
(2) Karaçam sıralarının iç tarafına 2 sıra mavi servi dikilmesi rüzgârı kesmek için en
uygun çaredir.
Mavi serviler de ışık ağacıdırlar. Ancak dalları gövdeye dar açı yaptıkları için daha dar
alanda ışık açlığına uğramadan gelişmekte ve yaşayabilmektedirler. Mavi serviler rüzgâr
perdesinin aslî türüdür.
(3) Mavi servilerin çok soğuk kışlarda donacağı tartışmalıdır. Bazı mavi serviler düşük
sıcaklık değerlerine dayanabilmektedirler. Bu ekotiplerin ayırtedilerek kullanılması
gerekir.
(4) Ova Karaağacının rüzgâr perdesinde kullanılması yeni bilgiler edinmemizi
sağlamıştır. Karaağaçlar kurumuşlardır. Ancak kök ve kütük sürgünleri ile yenilenmeyi
başarmışlar ve rüzgâr perdesinin alt tesisini oluşturmuşlardır.
(5) Salkım Ağacı da bozkıra uyum sağlamıştır. Gövdenin erken çatallanması, geniş tepe
yapması ve kurumaması rüzgârın önlenmesi için çok önemlidir.
(6) Rüzgâr perdesinin iki yanına ikişer sıra Ilgın dikilmesi uygun olurdu. Ilgınlar kış
mevsiminde de yapraklı kaldıkları için yüzey rüzgârlarını daha iyi önlerler.
(7) Rüzgâr perdesinin dış yanına iki sıra Ilgın dikilmesi halinde Karaağaç dikilmesine
gerek kalmaz. Ancak tür çeşitliliğini sağlamak için belirli aralıklarla (20 m gibi) Ilgın –
Karaağaç sıraları oluşturulabilir. Böyle bir düzenleme seçildiğinde, kuzey sırası ile güney
sırasında da Karaağaçlar ile Ilgın fidanlarının karşılıklı dikilmesi uygun olur.
(8) Ilgın veya Karaağaç sırası ile Karaçam sırası arasına iki sıra İğde dikilmesi
gerekmektedir. İğde ağaçları yapraklarını geç döktükleri gibi, sık dal geliştirdikleri için de
kış mevsiminde rüzgâr hızını azaltabilmektedirler. Ancak kurak bölgelerde İğde ağaçları
yeterince sulanmadıklarında dalları kurumaktadır (Tipik örneği Karapınar kumul önleme
çalışmasında görülmüştür.).Bu sebeple İğde ağaçlarının da uygun aralıklarla budanması ve
yeni sürgün vermelerinin sağlanması gerekmektedir.
(9) Her ağaç türünün ikişer sıra dikilmesi gerekmektedir. İleriki yıllarda kuruma,
devrik, bakım ve yenileme gibi işlemlerde kesilen ağacın oluşturduğu, boşluk ikinci
sıradaki ağaç ile doldurulup, rüzgâr hızı azaltılmağa çalışılabilir.
(10) Rüzgâr perdesinin ortasında 4 m genişliğinde bir sulama ve bakım yolu bırakılması
gerekir. Yapılan uygulamada 27 yaşındaki rüzgâr perdesinde 4 m genişliğin yeterli olduğu
gözlenmiştir.
(11) Önerilen yeni türler ve sıralar ile rüzgâr perdesinin genişliğinin 30 m olması
gerekmektedir. Rüzgâr perdesinin bakımının ve devamlılığının sağlanması için 30 m
genişlik gereklidir (Şekil 113) (Bkz. Kantarcı, 2010 ve 2011).
4.3. Rüzgâr Perdesinin Bakımı ve Yenilenmesi
(1) Altınova rüzgâr perdesinde 100 m’lik bölümdeki ölçme, bakım konusunda önemli
bilgileri de edinmemizi sağlamıştır. Bakımsız bir rüzgâr perdesi etkisini kaybeder.
(2) İlk yıllarda fidanların sulanması ve çapa ile boğaz doldurmasının yapılması
gerekmektedir.
(3) Rüzgâr perdesine dikilen orman ağaçlarının ekolojik isteklerinin bilinmesi ve
bölgenin yetişme ortamı özelliklerine uyumun gözlenip, değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu gözlem ve değerlendirme ilgili orman işletme şefliğince yapılamaz. Orman işletme
şefinin ilgilenmesi gereken görevleri vardır. Devlet tarım işletmelerinde tecrübeli orman
mühendislerinin görevlendirilmesi ve yeterli araç/gereç/işi bilen işçi ile toprak işlemesi,
dikim, sulama, bakım, kesim, yenileme işlemleri yürütülebilir. Geniş alanlarda dikilip,
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yetiştirilen rüzgâr perdelerinin izlenmesi, bakımı ve yenilenmesi özel bir “Orman İşletme
Şefliği” kuruluşunu gerektirmektedir.
Şekil 13. Rüzgâr perdelerinde sıra ve dikim aralıkları

ŞEKİL 15.(Dikim
RÜZGÂR
PERDELERİNDE
SIRA VEsu
DİKİM
aralıkları
toprağın derinliğine,
tutmaARALIKLARI
kapasitesine veya sulama sıklığına, fidanların

(DİKİM ARALIKLARI TOPRAĞIN DERİNLİĞİNE, SU TUTMA KAPASİTESİNE VEYA SULAMA SIKLIĞINA GÖRE FİDANLARIN
büyüme hızına ve alandaki diri örtü yaygınlığına bağlı olarak değiştirilebilir.)
BÜYÜME HIZINA VE ALANDAKİ DİRİ ÖRTÜ YAYGINLIĞINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞTİRİLEBİLİR.)
KARAÇAM

Çk

Srv

KARA SERVİ

ILGIN

ILGIN

İğde ,
Mahlep ,
Salkım Ağacı
20’şer fidan x 3 m = 60 m
veya uygun olanı

1m

4m

DAL BAKIM
PAYI YOLU

3m

3m

Ilgın

1m
DAL
PAYI

3m
3m
6m
3m
30 m (İKİ YANDAKİ DAL VE GÖLGELİK PAYLARI İLE 32 -34 m)

3m
İğ

3m

DAL VE GÖLGELİK PAYI

İğde,
Mahlep,
Salkım Ağacı
20’şer fidan x 3 m = 60 m
veya uygun olanı

Çk

Srv

3m
İğ

3m
Ilgın

3m

Ilgın

İğ

Çk

İğ

Srv

Ilgın

4,2 m
6m
Ilgın

İğ

Çk

Srv

İğ

Ilgın

4,2 m
Ilgın

İğ

Ilgın

Ilgın

Çk

İğ

İğ

İğ

Srv

Çk

Srv

Çk

Srv

Ilgın

İğ

İğ

Ilgın

Ilgın
M. DOĞAN KANTARCI

4.4. Rüzgâr Perdesindeki Ağaçların Sağlık Durumu
(1) Rüzgâr perdesindeki karaçam ağaçlarında tepe kırılması, devrik gibi rüzgâr/fırtına
zararları vardır. Devrik ağaçların kaldırılması ve yerine yenilerinin dikilmesi
gerekmektedir.
(2) Rüzgâr perdesindeki boylu ağaçlar ile çalılaşmış olan karaağaçlarda belirgin bir
mantar veya böcek zararı yoktur. Ancak dikili kuru durumda olan 3 karaçam ağacında
kabuk böceği etkisinden şüphelenilmiştir. Tarım İşletmesinin yol kenarlarına dikilmiş olan
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karaçam ağaçlarından bazılarının da kurumuş oldukları gözlenmiştir (Çizelge 1’de sağdaki
resimde kuru karaçamlardan ikisi görülmektedir). Karaçamların kurumasında kabuk böceği
etkisi incelenmelidir. Daha önce (26.4.2013 günü) kuruyan karaçamlardan bazılarının kök
sistemleri kazılarak, geçirimsiz veya tuzlu bir toprak tabakasının varlığı araştırılmıştır.
Kazılan kök sistemlerine olumsuz etki yapabilecek toprak özellikleri bulunmamaktadır.
4.5. Rüzgâr Hızı Ölçmeleri
(1) Ölçme yapılan 5-6.10.2013 günlerinde rüzgâr perdesinin önünde (kuzeyinde) açık
alanda (tarlada) 3.0 m yükseklikte rüzgâr hızı 5.5-7.0 m/sn, 1.5 m yükseklikte ise 4.0-6.0
m/sn arasındadır.
(2) Karaçamların alt dalları kuruduğu için, rüzgârın 3.0 ve 1.5 m yüksekliklerde ağaçlar
arasındaki hızı 1-2 m/sn’lik azalma göstermiştir.
(3) Perdenin arkasında (güneyde) rüzgâr hızı önemli ölçüde azalmaktadır. Rüzgâr hızı
perdenin güneyindeki tarlada perdeden 80-100 m uzaklıkta açık alan hızına ulaşmaktadır.
(4) Yerden 0.1 m yükseklikteki rüzgâr hızı otların veya tarladaki buğday anızının
arasında çok azalmaktadır.
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Özet
İç Anadolu’da Karapınar (970 m) çevresindeki otlaklarda yüzyıllar boyunca koyunculuk
yapılmıştır. Aşırı otlatmanın etkisi ile doğal bitki örtüsü yer, yer yok oldukça, açılan toprak
yüzeyinde rüzgâr erozyonu başlamış ve giderek gelişen kara kumulları Karapınar’ın tarım
alanlarına zarar vermiştir. Hızı 110 km/saate ulaşan rüzgârların verdiği zararların yanında kumullar
ve Karapınar’ın evlerine, bahçelerine dayanmıştır. Konya’daki VI. Toprak Su Bölge Md’lüğüne
bağlı olarak kurulan ”Rüzgâr Erozyonu Plan ve Tatbikat Grup Başmühendisliği” 1962 yılında
etüd/plan çalışmalarına, 1963 yılında da 16000 ha alanı kapsayan uygulamalara başlamıştır. Kumul
önleme çalışmaları 1972 yılında bitirilmiştir. Ağaçlandırma, meyvalık kurulması ve tarım
çalışmalarına devam edilmiştir Ayni yıllarda Karapınar Ovası’nın kuzeyinde Derekumca Yaylası
ile Başin Yaylası’nda da farklı ağaç türleri ile rüzgâr zararlarını önleyici ağaçlandırmalar
yapılmıştır. Atmosferdeki CO₂ oranının 400 ppm değerine yaklaşması ve sıcaklığın artması
ülkemizde ve özellikle kurak bölgelerimizde bir “Isınma/kuraklaşma” süreci olarak hissedilmiştir.
Bu süreç İç Anadolu taban arazisinde “çölleşme” süreci olarak algılanmış ve rüzgârların toprağı
kurutucu ve taşıyıcı etki ve zararlarının önlenmesi çalışmalarına yeniden başlanmıştır (Atış Alanı
asker ağaçlandırması ile Ordu mensuplarının bağışları ile yapılan Meke Dağı Asker
ağaçlandırması). Rüzgâr zararlarını önlemek için yapılan iki yeni çalışmadan biri Ovakavağı
mevkiindeki “Konya Şeker ağaçlandırması”, diğeri Akkuyu Yaylası’ndaki “Rüzgâr perdesi
ağaçlandırmasıdır”. Bu iki çalışmada açık alandaki rüzgâr hızları ile ağaçların arasındaki ve
ağaçların arkasındaki rüzgâr hızları ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar otlak alanlarında rüzgâr
hızının azaltılması için yetiştirilecek ormanlar ve rüzgâr perdeleri için ağaç ve çalı türleri ile
birlikte önleyici çitlerin de etkileri hakkında önemlidir.
Anahtar Kelimeler: İç Anadolu, Rüzgâr Erozyonu, İğde Ağacı, Rüzgâr Perdesi

THE WINDBREAKS IN KARAPINAR “OVAKAVAĞI” AND
“AKKUYU PLATEAU” (TURKEY)AND THEIR EFFECTS ON THE
WIND SPEED
Abstract
Around Karapınar (970 m) is semiarid grassland under the Continental climate. For thousands of
years the sheep grazing here have been carried out. Because of the overgrazing the ground plants of
the Grassland are greatly reduced. Surface of the ground is opened (Map 1). According to the
measurements of climate station Karapınar are the annual rain falls in between 171.6-412.9 mm,
annual Temperature in between 8.6 to 13.4 °C. In the five summer months (V-IX) is the sum of
precipitation 91.8 mm, and the monthly medium Temperature is in between 16.1 to 23.8 °C (Figure
1, 2). The evaporation in five summer months (V-X) from open water level is between 85.4-264.2
mm /m². The sums of the 5 monthly evaporations are between 990.8 to 1158.3 mm/m². Under these
Continental climate characteristics blow the dry air masses over the field. Wind speed reached
times, up to 110 km/h. In order to impede the wind damage and soil erosion has the ”VI Toprak Su
Bölge Directorate” worked between the years 1963-1972 in 16 000 hectares of Area afforestation
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and pasture improvements. In this work are where the wind speed measurements in the new
afforestation (in Ovakavağı) and windbreaks (in Akkuyu plateau) (Map 1).
Key Words: Central Anatolia, Wind Erosion, Silverberry Trees, Windbreak.

1.GİRİŞ
Karapınar ve çevresindeki rüzgâr erozyonu önleme çalışmaları (1963-72)
olağanüstü gayretli bir uygulama ile başarılmıştır. Ayrıca, Konya Toprak Su Bölge
Md’lüğünce; Derekumca Yaylası 1965-66 yıllarında yaylanın kuzeyindeki sırt kayısı ve
iğde fidanları ile ağaçlandırmıştır (Kantarcı ve ark. 2011/1). Başin Yaylası (Işıklar Beldesi)
1981-82 yıllarında iğde, karaçam, sedir türleri ile sırt ve yamaç arazi ağaçlandırılmıştır.
Ağaçlandırma bazı bölmelerde 1988-89 yıllarında yenilenmiş veya tamamlanmıştır
(Kantarcı ve ark.2011/2). Karapınar Atış Alanı askerî birlik tarafından ağaçlandırılmıştır
(1965-2000) (Kantarcı ve ark.2011/3). Daha sonra Meke Dağı çevresi Ordu mensuplarının
bağışları ile ağaçlandırılmıştır. Konya Şeker’in Ovakavağı ağaçlandırmasının çevresi
rüzgâr perdesi niteliğinde bir İğde kuşağı ile çevrilmiştir. Akkuyu Yaylası yol kenarında da
kamış çit destekli bir rüzgâr perdesi ağaçlandırması yapılmıştır. Konya Ereğlisi Orman
Fidanlığınca başlatılan ve Karaman Orman İşletmesi Ağaçlandırma Şefliğine devredilen
Hortu ve Sazgeçit rüzgâr perdesi ağaçlandırmaları ilgisizlik yüzünden başarılı olamamıştır
(Kantarcı ve ark.2011/4) (Harita 1).
HARİTA 1. KARAPINAR ÇEVRESİNDE AĞAÇLANDIRMA ALANLARI VE RÜZGÂR PERDESİ TESİSLERİ

DEREKUMCA
YAYLASI İĞDE
AĞAÇLANDIRMASI

BAŞİN YAYLASI
KARAÇAM-SEDİR
AĞAÇLANDIRMASI

EREĞLİ
RÜZGÂR PERDESİ
AĞAÇLANDIRMALARI
SAZGEÇİT VE HORTU

OVA KAVAĞI
KONYA ŞEKER
AĞAÇLANDIRMASI
AKKUYU YAYLASI
YOL KENARI
RÜZGÂR PERDESİ
KARAPINAR
KUMUL ÖNLEME
AĞAÇLANDIRMASI
1963-1972

MEKE DAĞI
ASKER
AĞAÇLANDIRMASI

ATIŞ ALANI
ASKER
AĞAÇLANDIRMASI

M. DOĞAN KANTARCI

Harita 1. Karapınar çevresinde ağaçlandırma alanları ve rüzgâr perdeleri ve
ağaçlandırmalar
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2. ÇALIŞMA ALANI VE YÖNTEM
Çalışma alanı Ovakavağı Şeker ağaçlandırması ile Akkuyu Yaylası yol kenarı
rüzgâr perdesidir. Ovakavağı ağaçlandırmasını kuzey rüzgârlarının etkisinden korumak
için Kuş İğde’si (Eleagnus angustifolia L.) ağaçlarından bir rüzgâr perdesi oluşturulmuştur.
Akkuyu Yaylası yol kenarı rüzgâr perdesi ise Yavşan otlarının seyrekleştiği otlak alanında
tesis edilmiş olup, kamış çit desteklidir.
Çalışma alanlarında dikilmiş olan fidanların boyları metre veya boylu olanlar
Blume-Leiss boy ölçeri ile çapları kompas ile ölçülmüştür. Rüzgâr hızlarının ölçülmesinde
Konya Orman Bölge Md’lüğünün “kestrel 3000” marka rüzgâr ölçeri kullanılmıştır.
Ovakavağı ağaçlandırmasında rüzgâr hızı 40 m’lik iki şeritte yerden 1.5 m
yükseklikte; açık alanda, rüzgâr perdesinin önünde, arkasında ve gerideki ağaçlar arasında
ölçülmüştür. Aynı anda ve 1.5 m yükseklikteki hava sıcaklığı da ölçülmüştür.
Akkuyu Yaylası rüzgâr perdesinde rüzgâr hızları yerden 0.2 m, 0.8 m ve 1.5 m
yükseklikte ölçülmüştür. Ölçmeler fidanların arasında, arkasında, kamış çitin önünde,
arkasında ve Yavşan otu öbeklerinin arasında, arkasında yapılmıştır. Böylece Yavşan otu
öbeklerinin rüzgârı önlemekteki etkisi de belirlenmiştir. Aynı yüksekliklerde sıcaklık
değerleri de ölçülmüştür.
3. AĞAÇLANDIRMA ALANLARININ DURUMU VE BULGULAR
3.1. Ovakavağı (Konya Şeker) Ağaçlandırması ve Bulgular
Ovakavağı ağaçlandırması (2006-2007) için arazi tesviye edilmiş, toprak çift
kulaklı karık pulluğu ile derin sürülmüş (0.4 m), dikim çukurları açılmış ve fidanlar 8x8 m
aralıkla dikilmiştir. Fidanları, toprağı ve toprak nemini kuru ve kurutucu kuzey
rüzgârlarından korumak için de 5 m genişliğinde bir şeritte, 2x2 m aralıkla (şaşırtmalı
olarak) İğde fidanları dikilmiştir. İğde dikim şeridinde toprak kanal kepçesi ile işlenmiştir.
Fidanlar sulanmıştır. Sulama 2013 yılında devam ettirilmekteydi (Şekil 1).
Şekil 1. Konya-Karapınar yolunda, Ovakavağı köyünün kuzeyinde Konya Şeker
ŞEKİL 1. KONYA-KARAPINAR YOLUNDA, OVAKAVAĞI KÖYÜNÜN KUZEYİNDE KONYA ŞEKER AĞAÇLANDIRMASI
ağaçlandırması
VE RÜZGÂR ÖLÇMESİ YAPILAN YER. (4.10.2013 SAAT 12.00)
RÜZGÂR YÖNÜ

YOL BOYUNCA İĞDELER SEYREK DİKİLMİŞ.
RÜZGÂRI ENGELLEMİYORLAR.
KONYA ŞEKER
AĞAÇLANDIRMASI

KİREÇ DIŞBUDAĞI (Fraxinus ornus)
SALKIM AĞACI (Robinia pseudoacacia)

40 m

K

M. DOĞAN KANTARCI
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Ovakavağı ağaçlandırmasında ölçmeler 4.10.2013 günü saat 12-14 arasında
yapılmıştır. Rüzgâr kuzeybatı yönünden esmekte olup, açık alanda hızı 8.5-12.0 m/sn
arasında değişmektedir. İğde ağaçlarının boyları 4 m’ye ulaşmıştır. Dalları budanmadığı
için ağaçlar arasında girift bir dal sıklığı oluşmuştur. Işık açlığından dolayı, ağaçlar
arasında yaprak yoktur. Dallar kurumuştur (Resim 1, 2).
Açık alanda 8.5-12.0 m/sn olan rüzgâr hızı, iğde perdesinin hemen önünde 2.3-3.7
m/sn, sık dalların arkasında 0.7-0.8 m/sn (Ara ara rüzgâr hızı yükseldiğinde 1.5 m/sn), iğde
perdesinden 12 m uzaklıkta Dışbudak (Fraxinus ornus) ile Salkım Ağacı (Robinia
pseudoacaia) sırası arasında 1.8-2.2 m/sn (Rüzgâr hızlandığında 4,0 m/sn), daha içeride
iğde perdesinden 18 m uzaklıkta (Salkım Ağacı ile Dışbudak sırası arasında) 1.0-4.0 m/sn
arasında ve 40 m mesafede Dışbudak ağacının dalları arasında 6.0-8.0 m/sn olarak
ölçülmüştür. Boyu 4 m’ye ulaşmış olan İğde ağaçları yerden 1.5 m yükseklikteki rüzgâr
hızını 40 m mesafeye kadar azaltabilmektedirler (Şekil 2).

2m

4m

Resim
1. İğde rüzgâr perdesinin dıştan görünüşü RESİM
Resim
2. İğde rüzgâr perdesinin iç görünüşü
RESİM 3. İĞDE RÜZGÂR PERDESİNİN DIŞINDAN GÖRÜNÜŞÜ
4. İĞDE RÜZGÂR PERDESİNİN İÇİNDEKİ GÖRÜNÜŞ

DİKİM 2006, ÖLÇME 4.10.2013

İĞDE FİDANLARI ÇOK SIK DİKİLMİŞ (1X1X2 m).
DALLAR BİRBİRİNE GİRMİŞLER VE YETERLİ IŞIK ALINAMADIĞI İÇİN
AĞAÇLARIN ARA DALLARINDAKİ YAPRAKLAR DÖKÜLMÜŞLER
M. DOĞAN KANTARCI
(IŞIK AÇLIĞI).
M. DOĞAN KANTARCI
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Şekil 2. Ovakavağı (İsmil) Konya Şeker ağaçlandırmasında iğde sırasının rüzgâr hızını
azaltıcı etkisi
OVAKAVAĞI YAYLASI KONYA ŞEKER AĞAÇLANDIRMASI
İĞDE SIRASININ RÜZGÂR HIZINI AZALTMASI (ÖLÇME 4.10.2013)

ARA ARA YÜKSELEN HIZ m/sn
DÜŞÜK HIZ m/sn

YÜKSEK HIZ m/sn
SICAKLIK C°

12,0
10,9 C

10,8 C
8,5

7,5 C

6,6 C

8,0
7,0 C

6,0

6,3 C

4,0
4,0

3,7
2,2
1,5
0,8
0,7

1,8
1,0

İĞDE İÇ KENARI
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
TEK SIRA
DIŞBUDAK
AĞACI
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
TEK SIRA
SALKIM
AĞACI
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
TEK SIRA
DIŞBUDAK
AĞACI
ARA
ARA
ARA

3 SIRA
İĞDE
AĞACI

2,3

TARLA
YOL
YOL
YOL
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Açık alanda 6.3 C° hava sıcaklığı, iğde perdesinin hemen önünde 6.6 C°, arkasında
10.8 C°, iğde perdesine 12 m mesafede (Ağaç sıraları arasında) 10.9 C°, 18 m mesafede
7.5 C° ve 36 m mesafede 7.0 C° ölçülmüştür. Bu ölçüm değerleri iğde ağaçlarından, oluşan
çok sık rüzgâr perdesinin serin havanın ağaçlandırma alanına girmesini engellediğini
göstermektedir. Ağaçlandırma alanında sıcaklık değerlerinin artması terlemeyi ve
topraktan buharlaşmayı arttıracaktır (Şekil 2).
3.2. Akkuyu Yaylası Kamış Çitli Rüzgâr Perdesi ve Bulgular
Akkuyu yaylası yol kenarında 2010 yılında örnek bir “Kamış çitli rüzgâr perdesi”
tesis edilmiştir (Harita 1ve şekil 3). Burası tipik bir “Yavşan Bozkırı”dır. Aşırı ve erken
(Toprak nemli iken) otlatma sonucunda koyunların yediği otlar tükenmiş (Erken otlatmada
otlar kökleri ile birlikte çekilip, sökülüyor), geriye Yavşan (Acı Pelin = Veronica
beccabunga) öbekleri kalmıştır. Yavşan öbekleri toprağı korumaktadır. Ancak öbekler
arasındaki toprak rüzgâr ile taşınmaktadır (Resim 3). Rüzgâr hızının hemen kesilmesi için
rüzgâr perdesi kamışlı çit ile birlikte tesis edilmiştir. Toprak riper pulluk ile sürülmüştür
(Resim 3). Fidanlar 3x3 m aralık ile 7 sıra halinde dikilmiştir. Sekizinci sıra kamış çit ile
oluşturulmuştur. Sıralar arası da 3 m’dir. Öndeki ilk sıraya Dışbudak (Fraxinus ornus), 2.
sıraya Mahlep (Prunus mahalep), 3. sıraya Mavi Servi (Cupressus glauca), 4. ve 5. sıraya
Mahlep (Prunus mahalep), 6. ve 7 sıraya Kuş İğdesi (Eleagnus angustifolia) fidanları
dikilmiştir (Resim 4).
Akkuyu Yaylası rüzgâr perdesinde ölçmeler 4.10.2013 günü yapılmıştır. Rüzgâr
kuzeybatı yönünden esmekte olup, açık alanda hızı 0.2 m yüksekte 3.0 m/sn, 0.8 m
yüksekte 5.0 m/sn, 1.5 m yüksekte 7.0 m/sn (Zaman, zaman 10 m/sn) olarak ölçülmüştür.
Ağaçların boyları 1.0-1-5 m’ye ulaşmıştır. Alanda henüz bir ağaç ve dal sıklığı
oluşmamıştır. (Resim 4).
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Yol kenarında açık alanda ölçülen rüzgâr hızları fidanların arkasında doğrusal bir
azalma ile kamış çit önünde 02 m yüseklikte 1.0 m/sn, 0.8 m yükseklikte 1.5 m/sn, 1.5 m
yükseklikle 2.5 m/sn olarak ölçülmüştür (Şekil 5). Kamış çitin arkasında rüzgâr hızı 0.2 m
yükseklikte 0.0 m/sn, 0.5 m/sn ve 2 m/sn olarak ölçülmüştür. Rüzgâr hızı kamış çitten 9 m
mesafede Yavşan öbekleri arasındaki açık alanda 0.2 m yükseklikte 3.0-4.0 m/sn, 11 m
mesafede Yavşan öbeği arkasında ise 0.5-2.0 m/sn arasında ölçülmüştür (Şekil 4).
Açık alanda rüzgâr hızına bağlı olarak 7.0-8.0 C arasında ölçülen sıcaklık, servi
fidanlarının arkasında 8.0-8.5 C, kamış çitin hemen arkasında 14,0-16,0 C ve yavşan
öbekleri arasında 12.0-13.0 C olarak ölçülmüştür (Şekil 4). Rüzgârın tamamen kesilmesi
sıcaklığın artmasına sebep olmaktadır.
Şekil 3. Konya-Karapınar yolunda, Akçayazı köyünün kuzeydoğusunda 2009 yılında yapılan
ŞEKİL 3. KONYA-KARAPINAR YOLUNDA, AKÇAYAZI KÖYÜNÜN KUZEYDOĞUSUNDA 2009 YILINDA YAPILAN
rüzgâr perdesi ağaçlandırması (rüzgâr ölçmesi 4.10.2013 saat 15.00)
RÜZGÂR PERDESİ AĞAÇLANDIRMASI (RÜZGÂR ÖLÇMESİ 4.10.2013 SAAT 15.00)
RÜZGÂR YÖNÜ
KUZEYDEN ESİYOR

RÜZGÂR PERDESİ
2011 YILI TESİSİ
ÖÇLME YAPILAN
RÜZGÂR PERDESİ

AKARYAKIT
MOLA YERİ

ÇİFTLİK
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Resim
3. Rüzgâr perdesi tesisi için toprağın riper ile sürülmesi (Mayıs
RÜZGÂR PERDESİ TESİSİ İÇİN TOPRAĞIN RİPER İLE SÜRÜLMESİ Mayıs 2010
2010)

Resim 4. Karapınar Akkuyu Yaylası rüzgâr perdesi (Dikim 2010, ölçme
4.10.2013)

RESİM 5. KARAPINAR AKKUYU YAYLASI RÜZGÂR PERDESİ (Dikim 2009, ölçme 4.10.2013)
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Şekil 4. Karapınar yolunda, Akkuyu Yaylası’nda 2010 yılında tesis edilen rüzgâr perdesi ve çit
ŞEKİL 4. KARAPINAR YOLUNDA AKKUYU YAYLASI’NDA 2009 YILINDA TESİS EDİLEN RÜZGÂR PERDESİ VE ÇİT İLE YAVŞAN OTLARININ
ile yavşan
otlarının
hızı ve ÜZERİNE
havanın
sıcaklığı
üzerine
RÜZGÂRIN
HIZI VErüzgârın
HAVANIN SICAKLIĞI
ETKİLERİ
(ÖLÇME
TARİHİ etkileri
4.10.2013)(ölçme tarihi 4.10.2013)
17

AKKUYU YAYLASI RÜZGÂR PERDESİ (2009) VE ÇİTİ İLE YAVŞAN OTLARININ RÜZGÂR HIZI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
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4. UYGULAMALARIN VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Karapınar çevresindeki rüzgâr erozyonunu önleme çalışmaları başarıya ulaşmış ve
örnek uygulama yöntemleri oluşmuştur. Rüzgâr erozyonunu önleme çalışmalarında
uygulanan yöntemler kendi içinde tartışılabilir. Bu tartışmalar uygulamaların daha iyi ve
uzun süre kalıcı sonuçlar vermesine yöneliktir. Önemli olan yapılan ağaçlandırma ve
rüzgâr zararlarını önleme çalışmalarının amacına ulaşıp, ulaşmadığıdır. Amaca ulaşılmıştır.
Uygulamayı yapanların katlandıkları zorluklar ve gayretleri ancak o bozkırda yaşayanlar
tarafından bilinebilir. Bu sebeple de takdir ve teşekkür ile anılmalıdır. Elde edilen sonuçlar
da kapsamlı olarak değerlendirilmelidir.
Öncelikle “İklim değişimi ve ısınma/kuraklaşma sürecinde” yeni ağaçlandırmalar
ve rüzgâr perdeleri ile toprak taşınması ve toprak suyu kaybını azaltmak gerekmektedir
(Kantarcı, 2009).
Dikilen fidanların ilk yıllarda sulanması dikim başarısını arttırmaktadır. Ancak
sulama uzun yıllar devam ettirilemez. Karapınar ağaçlandırmasında toprak büyük kulaklı
pulluk ile (40 cm) sürüldüğü için karaçam ağaçlarının kökleri 40-50 cm derinlikte dönmüş
ve yatay gelişmiştir (Kantarcı, 2012/1 ve 2). Bu durum ağaçlandırma alanının devamlı
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sulanmasını gerektirmiştir. Derin köklü bitkilerin dikileceği ağaçlandırma alanlarında
toprağın da derin (Riper ile 80 cm) işlenmesi gerekmektedir. Ağaçların kökleri gevşetilmiş
toprak veya materyal içinde hızla derinlere ulaşmalıdır. Ağaçlar derin kök sistemi ile kurak
yaz dönemini atlatabilirler. Çünkü Karapınar çevresindeki arazi geniş bir göl tortulu olup,
kil veya killi materyaldir. Yüzeydeki kum ve toz yığılmalarına bakılarak (Sanıldığı gibi)
alttaki toprağın veya materyalin de kum olduğunu söylemek doğru değildir.
Rüzgâr perdelerini oluşturan ağaçların boyu ile rüzgârın hızının kesilmesi arasında
belirlenmiş bir ilişki vardır. Bu ilişkinin rüzgâr perdesindeki ağaçların sıklığına ve bir
miktar havayı geçirmesine bağlı olduğunu unutmamak gerekir. İğde ağaçları ile çok sık
olarak tesis edilmiş olan rüzgâr perdesi rüzgârın hızını daha uzun mesafede azaltabilmiştir
(Şekil 2). Buna karşılık perdenin arkasında sıcaklık değerleri önemli ölçüde artmıştır (Şekil
2). Rüzgâr perdesinin arkasında sıcaklığın artması, yaprak yüzeylerinden terlemenin,
topraktan da buharlaşmanın artması anlamına gelmektedir. Dolayısı ile ağaçların sulanması
veya sulama suyu miktarının arttırılması gerekmektedir. Bu sebeple; rüzgâr perdesi
kuruluşunda sıralar ve ağaçlar arasındaki aralık/mesafe ilişkisi bir miktar havanın da
geçeceği şekilde ayarlanmalıdır. Sık dikim yapılabilir. Ancak ağaçlar büyüyüp, dallar
birbirine girmeğe başladığında seyreltme veya iç budama yapılmalıdır. Benzer durum
Akkuyu Yaylasındaki “Çitli rüzgâr perdesi” inde çit arkasındaki sıcaklık artışlarında da
görülmektedir (Şekil 4).
Konya, Karapınar ve Konya Ereğlisi ovalarında fırtına hızında esen rüzgârlar
güneyden gelmekte, toprağın ince bölümünü (Toz Ø 0,2-0,002 mm) ile kil (Ø < 0,002 mm)
uçurup, taşımaktadır. Havada uçurulup, taşınamayan kum bölümü (Ø 2,0-0,2 mm) ise
küçük sıçramalar ile taşınmaktadır. İnce bölümü taşınan killi toprak, giderek bir kum
materyaline ve “Kara kumulu” haline dönüşmektedir. Ancak kuzey rüzgârlarının da önemli
miktarda toprak taşıdığı ve Derekumca Yaylasında dikilen kayısı ağaçlarının köklerini
açığa çıkardığı belirlenmiştir (Kantarcı ve ark. 2011/1).
Toprak taşınmasını önlemenin tek yolu ve yöntemi tarım ve otlak alanlarında
rüzgâr perdeleri ile bağıntılı ormanlar yetiştirmektir. Tarım alanlarında “Toprak mülkiyeti”
sebebi ile tarlalar arasında ve yol kenarlarında “İğde sıraları” tesis etmek mümkündür.
Otlak alanlarında ise rüzgâr perdeleri+küçük ormanlar tesis etmek amaca uygundur
(Kantarcı ve ark.2011/5).
İç Anadolu’da alçak arazide rüzgâr perdeleri ve rüzgâr zararlarını önleyici
ormanlarda yetiştirilecek ağaç türleri arasında Kuş İğdesi (Eleagnus angustifolia) ile
Karaçam (Pinus nigra) başta gelmektedir (Kantarcı ve ark. 2010).
İç Anadolu’da otlak alanlarında rüzgâr perdeleri ve orman alanları kurmak,
otlakların alan olarak daralmasına sebep olur, ama toprağın ve toprak neminin
korunmasını, verimin de artmasını sağlar. Böylece koyunculuk ile geçinen halkın daha az
yem parası vermesi de sağlanmış olur. Konu; bir yanı ile toprağın korunması, öte yanı ile
koyunculukta (Kuzuculuk) maliyetin azaltılması (Halkın kazancı) ile ilişkilidir.
5. SONUÇ
Karapınar çevresinde yapılmış olan eski ve yeni “Kara kumulu” önleme
ağaçlandırmaları ve rüzgâr perdeleri amacına ulaşmış çalışmalardır.
Bu çalışmalarda kullanılan toprak işleme yöntemleri yetersiz olup, toprakların derin
işlenmesi gerekmektedir. Derin toprak işlemesi; toprağın riper ile 80 cm derinlikte,
birbirine dik iki doğrultuda sürülmesi ile yapılmalıdır. Kanal kepçesi ile de derin toprak
işlemesi yapılmaktadır. Ancak kış ve ilkbahar yağışlarının (Özellikle kar suyunun)
toprağın tümüne derinlemesine sızması sağlanmalıdır.
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Kepçe ile kazılan çukurlar toprağın tamamının su almasını sağlamamaktadır. Kanal
kepçesi ile fidan dikim çukuru, ancak riper ile (80 cm derinlikte) çift yönlü sürülmüş
alanda işçilik masraflarını azaltmak, zaman kazanmak için uygulanabilir.
Sulama ilk üç yılda “Can suyu” olarak yapılabilir. Pulluk ile 40 cm derinliğinde
toprak işlemesi sulamayı devamlı hale getirir. Bunun sonu yoktur. Dikim yılında ve
sonraki 2-3 yılda (Kuraklık göz önüne alınarak) 3-5 çapa yapılmalıdır. Çapalama işlemi
sulamadan sonra fidan diplerinde “Bostan boğazı doldurmak” şeklinde yapılmalıdır.
Ovakavağı ağaçlandırmasında rüzgâr perdesi olarak dikilen iğde fidanları ile
sıralarının aralıkları sıktır. İlk yıllarda rüzgâra karşı koruyucu olması için bu aralık/mesafe
uygundur. Ancak iğde fidanları sulamanın da etkisi ile çok hızlı gelişmişlerdir. Bu durum
izlenmeli ve iç dallar budanarak rüzgâr perdesi gevşetilmelidir.
Artan sıcaklık ve buna bağlı kuraklaşma süreci tarım ve otlak alanlarında rüzgâr
perdeleri ile koruyucu ormanların yetiştirilmesini gerektirmektedir. Bu konuda daha önce
yapılmış çalışmalarda çok değerli bilgi birikimi sağlanmıştır.
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Özet
Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde bulunan Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın ve İzmir
illerine ait meteoroloji gözlem istasyonlarının, 1971 – 2014 yılları arası kaydedilen Temmuz ve
Ağustos aylarına ait buharlaşma verilerinin aylık trendleri incelenmiştir. Lineer Regresyon ve
Mann-Kendall yöntemleri ile trend analizi yapılmış olup sonuçlar karşılaştırılmıştır. Lineer
Regresyon ve Mann-Kendall yöntemlerinin analizi sonucunda Temmuz ve Ağustos aylarında Uşak
ve Afyonkarahisar istasyonlarında artan yönde trend, Muğla istasyonunda azalan yönde trend
olduğu tespit edilmiş, diğer illerde ise trend gözlemlenmemiştir. Çalışmanın son aşamasında ise
Uşak, Afyonkarahisar ve Muğla istasyonlarındaki trendlerin başlangıç zamanı Mann-Kendall
Mertebe Korelasyon yöntemiyle belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Açık Yüzey Buharlaşma, Gidiş Analizi, Parametrik Olmayan Testler

TREND ANALYSIS OF AEGEAN REGIONAL SUMMER
APPLIANCE EVAPORATION DATA
Abstract
In this study, monthly trends of evaporation data of July and August recorded between 1971 and
2014 of meteorological observation stations belonging to Afyonkarahisar, Usak, Denizli, Mugla,
Aydın and İzmir in Aegean Region were investigated. Linear Regression and Mann-Kendall
methods were used for trend analysis and the results were compared. As a result of the analysis of
Linear Regression and Mann-Kendall methods, increasing trends in Usak and Afyonkarahisar
stations have been determined to be trends decreasing in Mugla station, and trends have not been
observed in other cases for July and August. At the last stage of the study, the start time of trends in
Usak, Afyonkarahisar and Mugla stations was determined by the Mann-Kendall Rank Correlation
method.
Key Words: Open Surface Evaporation, Trend Analysis, Nonparametric Tests

1. GİRİŞ
İklimler mekâna ve zamana göre değişebilen yapılarıyla sürekli olarak değişkenlik
gösterir. Dünyanın büyük bir kısmında kısa ve uzun dönemler içerisinde çeşitli iklimsel
değişimler meydana gelmiştir. Uzun süreli iklim değişkenliği; herhangi bir iklim
elemanının uzun yıllık ortalamasında meydana gelen belirgin değişimi ortaya koyar, diğer
taraftan kısa süreli iklim değişkenliği ise; herhangi bir iklim elemanına ait yıllık ölçümün
uzun yıllar ortalamasından farkını ifade eder (Gardner ve ark., 1996). Ayrıca son yıllarda
bilim adamları tarafından kabul görülen küresel sıcaklığın artması ve yağış gidişatının
değişmesi küresel iklim değişikliği şeklinde ifade edilmektedir (Karabulut ve Coşun,
2009).
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İklim değişikliğine bağlı olarak artması öngörülen ciddi kuraklık olaylarının
sonucunda atmosferik evaporasyon kayıplarının yükselmesi beklenmektedir (Örs ve Ekinci
2015, Teuling ve ark., 2013).
Sulama projelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanabilmesi için yetiştirilmesi
planlanan bitkilerin ihtiyaç duydukları aylık ya da daha kısa dönemlere ilişkin su
miktarının bilinmesi gerekmektedir. Sulama suyu ihtiyacının hesaplanmasında asıl amaç,
bitki su tüketiminin belirlenmesidir. Bitki su ihtiyacı da iki kısımdan oluşur. Bunlar,
bitkilerin besin maddelerini taşımak için kullandıkları su ve toprak yüzeyinden
buharlaşmadır. Bitkinin düzgün bir gelişim göstermesi için evapotranspirasyon kaybının
karşılanması gereklidir. Bu olaya Sıcaklık, rüzgâr, güneşlenme süresi, bağıl nem, yağış gibi
meteorolojik faktörler; bitki cinsi, bitki gelişim evresi, kök derinliği ve bitki yüksekliği gibi
bitkiye has özellikler; tarım yapılan toprağın bünyesi ve kimyasal özellikler vb. gibi etki
eden pek çok parametre bulunmaktadır (Anlı, 2014, Koç ve Güner, 2005).
Buharlaşma genel anlamda kara ve su yüzeyinden olmak üzere iki kısma
ayrılmaktadır. Su yüzeyi ve ıslak yüzeylerde meydana gelen buharlaşma, sürekli bir
hareket halindedir. Su yüzeyindeki buharlaşma miktarı, birim alan üzerindeki havanın
(meteorolojik şartlar), suyun ve çevrenin özelliklerine göre değişim göstermektedir. Açık
su yüzeyinde meydana gelen kayıplara buharlaşma (evaporasyon), bitkilerden meydana
gelen su kaybına terleme (transpirasyon) denir. Bitkilerde ve toprakta meydana gelen su
kaybına ise evapotranspirasyon adı verilmektedir (Aydın ve Topaloğlu, 2010).
Bu çalışmada, Ülkemiz Ege Bölgesine ait 17190/Afyonkarahisar, 17188/Uşak,
17237/Denizli, 17292/Muğla, 17234/Aydın ve 17220/İzmir meteoroloji istasyonlarının
1971-2014 yılları arasındaki aylık toplam buharlaşma (mm) verileri kullanılarak bölge için
Temmuz ve Ağustos aylarının gidiş analizleri incelenmiştir. Analizlerde Mann-Kendall,
Lineer trend ve Mertebe Korelasyon (Mann-Kendall) yöntemleri kullanılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Bu çalışmada, Ege Bölgesine ait 20 yıl ve daha fazla kayıt uzunluğuna sahip 6 adet
meteoroloji istasyonunun Açık Yüzey Buharlaşma verileri kullanılmıştır. Daha kısa kayıtlı
istasyonlar istatistiksel anlamlılık açısından yetersiz olduğu kabulü ile alınmamıştır. Bu
veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan 6 adet
meteoroloji istasyonunun konumları ve Türkiye’deki dağılımları Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Çalışmada alanı ve çalışmada kullanılan şehirler
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Çizelge 1. Aylık buharlaşma verilerine ait temel istatistiki bilgiler
Standard
Veri
Ortalama,
Varyasyon Çarpıklık Basıklık
İstasyon
sapma,
periyodu
(mm)
katsayısı
katsayısı katsayısı
(mm)
TEMMUZ
246.995
34.366
0.139
-0.011
-0.0404
Uşak /17188
AĞUSTOS 240.264
32.555
0.135
0.053
0.0338
Afyonkarahisar TEMMUZ
246.825
31.185
0.126
-0.289
-0.165
17190
AĞUSTOS 230.416
30.054
0.130
-0.165
-0.431
TEMMUZ
288.309
43.160
0.150
0.798
-0.416
İzmir/17220
AĞUSTOS 260.765
28.225
0.108
0.883
-0.910
TEMMUZ
258.484
29.768
0.115
0.585
-0.646
Aydin /17234
AĞUSTOS 232.634
23.826
0.102
0.439
-0.928
TEMMUZ
236.127
36.212
0.153
-0.042
-0.314
Denizli/17237
AĞUSTOS 207.403
28.061
0.135
-0.051
-0.925
TEMMUZ
283.093
51.348
0.181
0.624
2.928
Muğla /17292
AĞUSTOS 264.600
44.769
0.169
0.274
3.786
Çizelge 1 incelendiğinde Temmuz ayı en yüksek ortalama buharlaşama değeri
İzmir istasyonunda (288 mm) görülürken düşük ortalama buharlaşma değeri ise Denizli
istasyonunda (236 mm) görülmektedir. Ayrıca Ağustos ayı ortalama buharlaşma değerleri
en yüksek Muğla istasyonunda (265 mm) ve en düşük ise Denizli istasyonunda (207 mm)
görülmektedir. Çalışmada kullanılan veriler, Çizelge 1’deki tanımlayıcı istatistiksel
parametreler doğrultusunda birbirine benzediği görülmektedir. Çizelge 1’de görüleceği
üzere her bir istasyonun çarpıklık ve basıklık katsayıları incelendiğinde Temmuz ve
Ağustos aylarının normal dağılıma uyduğu görülecektir. Fakat Muğla/17292 istasyonun
Temmuz ve Ağustos ayında basıklık katsayısı sıfırdan büyük olması sebebiyle normal
dağılıma uymadığı, normal dağılımdan daha dik bir olasılık yoğunluk grafiğine sahip
olduğu belirlenmiştir.
2.2. Yöntem
2.2.1. Lineer Trend Analizi
Aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki
ilişki lineer regresyon analiz ile tespit edilmektedir. Ayrıca lineer regresyon analizi,
araştırılan konu ile ilgili ilişkileri incelemek niyetiyle geliştirilen matematiksel bir model
ile karakterize edilen bir metottur (Şahinler, 2000). Bu yöntemle uzun dönemler boyunca
buharlaşma verilerine ait gidiş değerlerinde artma veya azalma olup olmadığı verilerin
zaman ekseninde oluşturduğu ortalama eğrinin eğimi ile izlenmektedir. Oluşturulan
y=ax+b şeklindeki doğrunun eğimi yatay eksene göre saat yönünde ise azalan tersi
durumda da artan gidişatın oluştuğu şeklinde yorumlanmaktadır.
2.2.2. Mann-Kendall Trend Analizi:
Tau olarak bilinen testin özel bir hali olan Mann-Kendall parametrik olmayan bir
test yöntemidir (Mann, 1945; Kendall, 1975). Bu yöntemde zamana göre sıralanmış
“x1, …, xn” verileri, H0 hipotezine göre zamandan bağımsız ve benzer dağılım gösteren
rastgele değişkenlerdir. H1 hipotezine göre ise (k ≠ j) koşuluyla tüm (k, j ≤ n) için seride xk
ve xj değerlerinin dağılımı benzer değildir, yani seride doğrusal bir trend bulunmaktadır.
Bu yöntemde öncelikle Mann-Kendall istatistiği “S” hesaplanır (Denklem 1 ve 2).
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 1; if

sgn x j  xi    0; if
 1; if

n 1

x j  xi
x j  xi
x j  xi

(1)

S    sgn x j  xi 
n

(2)

i 1 j i 1

Veri sayısı (n), n >10 ise asimptotik olarak normal bir dağılıma uyan ve ortalaması
sıfır olan Mann-Kendall istatistiği varyansı Var(S)=n(n-1)(2n+5)/18 şekilde hesaplanır. Bu
denklem ile varyans hesaplandıktan sonra, Denklem 3 yardımıyla Mann-Kendall test
istatistiğinin (S) sınırlarına göre Z değeri hesaplanır. Hesaplanan Z değeri de, belirlenen
olasılık anlamlılık düzeylerine karşılık gelen normal dağılım çizelgesindeki standart Z
değerleriyle karşılaştırılır.




Z 




S 1
; if
var S 
0;
if
S 1
; if
var S 

S 0
S 0

(3)

S 0

Normal dağılımda anlamlılık, genellikle 0.10 (α=%10) ve 0.05 (α=%5) olasılığına
sahip çift yönlü güven aralıkları ile öngörülmektedir. Hesaplanan Z değeri, dağılım
çizelgesindeki Z1-α/2 değerinden küçük olduğu durumlarda sıfır hipotezi (H0) kabul
edilmektedir ve zaman serisinde istatistiksel olarak anlamlı bir eğilimin olmadığı sonucuna
varılmaktadır. Tersi durumda, hesaplanan Z değeri, dağılım çizelgesindeki Z1-α/2
değerinden büyük olduğu durumlarda da sıfır hipotezi (H0) kabul edilmemekte ve zaman
serisinde eğilimin varlığı sonucuna varılmaktadır. S'nin pozitif veya negatif değer alması
durumuna göre de trendin artan veya azalan yönde olduğu söylenebilir. Hesaplanan S
değeri pozitif ise, incelenen olayda artan yönde, negatif ise azalan yönde bir eğilim olduğu
sonucuna varılmaktadır (Ay ve Kişi 2015, Demir ve ark., 2016).
2.2.3. Mann-Kendall Mertebe Korelasyon İstatistiği
Zaman serilerindeki gidişin artan mı, azalan mı olduğunu belirlemek için kullanılan
parametrik olmayan bir test yöntemidir. Bu test yardımıyla grafiksel olarak gidişin anlamlı
bir değişim gösterdiği zaman belirlenmektedir (Gümüş ve Yenigün, 2006).
Çalışılan Hidro-meteorolojik parametrelere ait veriler zaman serisinde sıralanır xi,
tek tek tüm veriler kendinden önceki veriler içinde kendisinden kaç tanesinin büyük olduğu
sayılmaktadır. Bu sayıya ni denildiğinde xi veri değerleri bunlarla yer değiştirerek tam
sayılı örnek bir fonksiyon elde edilmektedir. Bu tam sayıların ardışık toplamları, t i ile
gösterilirse yöntem için gerekli büyüklük;
N

t   ni

(4)

i 1

şeklinde ifade edilir. Bu değerlerin ortalaması,varyansı
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N  N  1
, var t  
4
72

(5)

şeklinde hesaplanır. Mann-Kendall test istatistiği u(t) ise;

uE
var t 
olarak hesaplanır (Sneyers, 1990).
ut  

(6)

Zamanla değişimin olmadığı varsayımı, u(t)’nin sıfıra yakın değerleri ile ifade
edilirken , u(t)’nin büyük değerleri değişimin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir.
Örneğin, u(t)’nin ±1.96’ya ulaşması gidişin veya eğilimin anlamlılık seviyesinin %95’lere
ulaştığını gösterir. u'(t) ise seri içinde geri yönde u(t)’ye benzer şekilde hesaplanır.
Grafiksel gösterimde eğilimin bulunmaması halinde bu 2 eğri birbirini altlı üstlü birkaç
kere keserler. Eğilimin olması halinde ise, iki eğrinin birbirini kesmeleriyle eğimin
başlangıç zamanı belirlenir. Test istatistiğinin (u(t)) pozitif değerleri zamanla bir artış
eğiliminin olduğunu, negatif değerler (u(t)<0) zamanla bir azalma eğiliminin olduğunu
gösterir (Büyükyıldız ve Berktay, 2004).
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Gelecek dönemlerde su kaynaklarının zamanla olan ilişkilerini istatistiksel olarak
incelemek amacıyla Lineer Regresyon, Mann-Kendal ve Mann-Kendall Mertebe
Korelasyon yöntemleri bu çalışmada kullanılmıştır. Ege Bölgesinin geneline ait trend
analizi 6 adet meteorolojik istasyonun 1971 ile 2014 yıllar arasındaki temmuz ve ağustos
ayları açık yüzey buharlaşma verileri kullanılarak incelenmektedir.
Lineer Regresyon ve Mann-Kendal yöntemleriyle trend analizleri ayrı ayrı yapılmış
ve sonuçlar, tablolar ve grafikler halinde verilmiş ve yorumlanmıştır. İlk olarak lineer
regresyon gidiş analizi yapılmış olup sonuçları Çizelge 2 ve Şekil 2’de mevcuttur. Çizelge
2’de görüleceği üzere lineer regresyona ait A ve B katsayıları, B katsayının t değerleri
verilmiştir. % 5 anlamlılık düzeyine göre 17188 nolu meteoroloji istasyonunun Temmuz ve
Ağustos aylarına ve 17190 meteoroloji istasyonunun Ağustos ayına ait B katsayısının t
değerleri, kritik t değerinden (tkri=1.64) büyük olması nedeniyle trend mevcuttur. Ayrıca
17292 nolu meteoroloji istasyonunun Temmuz ve Ağustos aylarına ait B katsayısının t
değerleri -6.919 ve -9.7 olarak hesaplanmış olup -1.64 den küçük olması sebebiyle bu
istasyonda gidişin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Diğer dört istasyonun B katsayısının t
değerleri, kritik t değerinden (tkri=1.64) küçük olması sebebiyle herhangi bir anlamlı bir
trend gözlenmemektedir. Çizelge 2’de görüleceği üzere 17188 nolu meteoroloji istasyonun
Temmuz ve Ağustos aylarına ve 17190 meteoroloji istasyonunun Ağustos ayına ait B
katsayılarının pozitif olması ve aynı zamanda Şekil 2’deki lineer regresyon eğrisinin
zamanla artması sebebiyle bu istasyonda artan yönde bir gidişin varlığından söz
edilmektedir. 17292 nolu meteoroloji istasyonun Temmuz ve Ağustos aylarına ait B
katsayının negatif olması ve Şekil 2’deki lineer regresyon eğrisinin zamana bağlı olarak
azalması sebebiyle bu istasyonda azalan gidiş mevcut olduğu tespit edilmiştir.
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Çizelge 2. Ege Bölgesine ait açık yüzey buharlaşma verilerine uygulanan lineer
regresyon trend testinin %5 kritik ihtimal seviyesine göre bulguları
İSTASYON
Uşak/17188
Afyonkarahisar/17190
İzmir/17220
Aydin/17234
Denizli/17237
Muğla/17292

Zaman
periyodu
TEMMUZ
AĞUSTOS
TEMMUZ
AĞUSTOS
TEMMUZ
AĞUSTOS
TEMMUZ
AĞUSTOS
TEMMUZ
AĞUSTOS
TEMMUZ
AĞUSTOS

A
katsayısının
büyüklüğü
227.234
214.774
231.33
213.558
309.238
271.832
256.944
230.25
237.947
205.841
348.735
329.805

(a) 17188-Temmuz

B
katsayısının
büyüklüğü
0.878
1.133
0.689
0.749
-0.93
-0.492
0.068
0.106
-0.081
0.069
-2.917
-2.898

B
katsayısının t
değeri
2.252
3.238
1.917
2.191
1.867
-1.488
0.191
0.371
-0.186
0.206
-6.919
-9.7

Sonuç
Artan Trend
Artan Trend
Trend Yok
Artan Trend
Trend Yok
Trend Yok
Trend Yok
Trend Yok
Trend Yok
Trend Yok
Azalan Trend
Azalan Trend

(b) 17188-Ağustos

(c) 17190-Ağustos

(d) 17292-Temmuz

(e) 17292-Ağustos

Şekil 2. 17188/Uşak, 17190/Afyonkarahisar ve 17292/Muğla istasyonlarına ait açık
yüzey buharlaşma verileri ve lineer regresyon trend analizi eğrisi
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Mann-Kendall yöntemi Z istatistiğine dayanmakta olup trend analizinde oldukça
sık kullanılan bir yöntemdir. Bu sebeple bu çalışmada ikinci bir yöntem olarak
kullanılmıştır. Çizelge 3’de % 5 çift taraflı anlamlılık düzeyine göre Mann-Kendall analizi
sonuçları mevcuttur. Mann-Kendal analizi sonucunda hesaplanan Z değerleri %5 çift
taraflı anlamlılık düzeyine (-1,96 +1,96) karşılık gelen Z değerleri arasında olmadığı için
17188 nolu meteoroloji istasyonun Temmuz ve Ağustos aylarında, 17190 meteoroloji
istasyonunun Ağustos ayında ve 17292 nolu istasyonun Temmuz ve Ağustos aylarında
trend tespit edilmiştir. Çizelge 3’de görüleceği üzere, 17188 nolu meteoroloji istasyonun
Temmuz ve Ağustos aylarına, 17190 meteoroloji istasyonunun Ağustos ayına ait MannKendall istatistiği değerleri pozitif sonuç verdiğinden artan yönde trendin var olduğunu
göstermektedir. Ayrıca 17292 nolu istasyonun Temmuz ve Ağustos aylarına ait MannKendall istatistiği değerleri (-534 ve -570) sıfırdan küçük olması sebebiyle bu istasyondaki
gidiş azalan yöndedir.
Çizelge 3. Buharlaşma verileri için Mann-Kendall trend testinin % 5 kritik ihtimal
seviyesine göre bulguları
MannZ
İstasyon
Aylar
Kendall
Sonuç
değeri
istatistiği
TEMMUZ
202
2.033
Artan Trend
Uşak/17188
AĞUSTOS
296
2.983
Artan Trend
TEMMUZ
182
1.830
Trend Yok
Afyonkarahisar/17190
AĞUSTOS
214
2.154
Artan Trend
TEMMUZ
-161
-1.618
Trend Yok
İzmir/17220
AĞUSTOS
-90
-0.900
Trend Yok
TEMMUZ
8
0.070
Trend Yok
Aydın/17234
AĞUSTOS
0
-0.010
Trend Yok
TEMMUZ
16
0.151
Trend Yok
Denizli/17237
AĞUSTOS
51
0.505
Trend Yok
TEMMUZ
-534
-5.390
Azalan Trend
Muğla/17292
AĞUSTOS
-570
-5.755
Azalan Trend
Lineer Regresyon ve Mann-Kendal yöntemleriyle yapılan Ege bölgesine ait
Temmuz ve Ağustos ayları Açık Yüzey Buharlaşma verilerinin trend analizi sonuçları
birbirleriyle uyumlu çıkmıştır. Çalışmanın son aşamasında ise her iki yöntemde trend çıkan
istasyonların trendin başlama zamanını tespit etmek amacıyla Mann-Kendall Mertebe
Korelasyon testi kullanılmıştır. Mann-Kendall Mertebe Korelasyon testi grafiksel bir
yöntem olup şekil 3 de 17188 Uşak istasyonunun Temmuz ve Ağustos aylarına, 17190
Afyonkarahisar istasyonunun Ağustos ayına ve 17292 Muğla istasyonunun Temmuz ve
Ağustos aylarına ait sonuçlar mevcuttur. Şekil 3’de görüleceği üzere, 17188 nolu
istasyonun Temmuz ve Ağustos aylarına ve 17190 nolu istasyonun Ağustos ayına ait
Mann-Kendall Mertebe Korelasyon testi grafiklerinde u(t) eğrisi negatif değerlerden
pozitif değerlere doğru artmaktadır. Bu durum artan yönde bir trend olduğu sonucunu
ortaya çıkarmaktadır. Ancak 17188 nolu istasyonun Temmuz ayına ait artma miktarı 0.05
anlamlılık seviyesine karşılık gelen kritik Z değeri olan 1.96 değerine ulaşamadığı için
istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ayrıca şekil 3’ de 17292 Muğla istasyonunun Temmuz
ve Ağustos aylarına ait Mann-Kendall Mertebe Korelasyon testi grafiklerinde u(t) eğrisi
pozitif değerlerden negatif değerlere doğru bir azalma eğilimi gösterirken uʹ(t) eğrisi
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negatif değerlerden pozitif değerlere göre artmaktadır. Bu durum azalan yönde bir trend
olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Şekil 3 de u(t) eğrisi ve uʹ(t) eğrisinin kesiştiği
noktalar belirlenerek her bir istasyonun Temmuz ve Ağustos aylarına ait trendin başlama
zamanı belirlenmiştir. Şekil 3 incelendiğinde buharlaşma verilerindeki trend 17188 nolu
istasyonun Ağustos ayı için yaklaşık 2004 yılında, 17190 nolu istasyonun Ağustos ayı için
yaklaşık 2002 yılında ve 17292 nolu istasyonun Temmuz ve Ağustos ayları için yaklaşık
1993 ve 1992 yıllarında başlamıştır.

(a) 17188-Temmuz

(b) 17188-Ağustos

(c) 17190-Ağustos

(d) 17292-Temmuz

(e) 17292-Ağustos

Şekil 3. 17188,17190 ve 17292 nolu istasyonların için Mann-Kendall Mertebe
Korelasyon testi grafikleri
4. SONUÇLAR
Ege Bölgesi’ndeki 6 adet meteoroloji istasyonundaki Temmuz ve Ağustos aylarının
buharlaşma verilerine parametrik olmayan yöntemlerle yıllık bazda trend analizi yapılmış
olup sonuçlar; 0.05 anlamlılık düzeyine göre Temmuz ayında Muğla istasyonunda azalan
trend ve Uşak istasyonunda ise artan trend, Ağustos ayında ise Muğla istasyonunda azalan
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trend, Uşak ve Afyonkarahisar istasyonlarında ise artan trend olduğu tespit edilmiştir.
Diğer istasyonlarda ise istatistiksel olarak artan veya azalan yönde herhangi bir trend tespit
edilememiştir. Çalışmanın son aşamasında ise Uşak istasyonun Ağustos ayı için yaklaşık
2004 yılında, Afyonkarahisar istasyonun Ağustos ayı için yaklaşık 2002 yılında ve Muğla
istasyonun Temmuz ve Ağustos ayları için yaklaşık 1993 ve 1992 yıllarında trend başladığı
tespit edilmiştir. Uşak istasyonun Temmuz ayı trendinin Mann-Kendall Mertebe
Korelasyon testine göre, 0.05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
belirlenmiştir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, iklim değişikliğine uyum konusunda yapılması gerekenlerin başında yer alan
tarımsal su tasarrufu ve su kaynaklarının korunması konusunda İyi Tarım Uygulamaları (İTU)’nın
rolünü ortaya koymaktır. Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Göksu Deltası’nda
yapılan bu çalışmada İTU’nun Sulama/Sulu Gübreleme, Gübreleme, Atık ve Kirlilik Yönetimi ile
Bitki Koruma Ürünlerinin Depolanması kontrol noktalarında yer alan kriterler incelenmiştir. Bu
anlamda üreticilerin kriterler hakkındaki görüşleri değerlendirilmiş, tarımsal sulamada kullandıkları
su kaynakları tespit edilmiş ve bölgede İTU’nun su kaynakları açısından sağladığı katkılar
incelenmiştir. Çalışmada Sulama/Sulu Gübreleme kontrol noktasında yer alan iklim değişikliğine
katkı sağlayabilecek 6 kriterden 3’ü tavsiye niteliğinde, 3’ü ise minör niteliktedir. Gübreleme
kontrol noktasında incelenen 6 kriterden 5’i minör nitelikte 1’i ise tavsiye niteliğindedir. Atık ve
Kirlilik Yönetimi ile Bitki Koruma Ürünlerinin Depolanması Kontrol noktalarında yer alan
kriterlerden 1’i majör, 1’i minör, 2’si ise tavsiye niteliğindedir. Tam sayım yönteminin uygulandığı
çalışmada bölgede İTU yapan üreticilerin %81.2’si “uygun sulama yöntemi kullanılması” kriterinin
iklim değişikliği açısından en katkı sağlayıcı kriter olduğu görüşündedir. Tarımsal sulamada
üreticilerin büyük çoğunluğunun (%48.3) su kanalını kullandığı bölgede İTU’nun en önemli
katkısı, üreticilerin tarımsal sulamada su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemine
yönlendirilmesi ve ÇATAK (Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı) Projesinin de
etkisi ile üreticilerin %86.6’sının bu sistemi kullanarak sulama yapmasıdır. Üreticilerin atık
kontrolü konusunda iklim değişikliğine katkı sağlaması açısından en önemli gördükleri kriterler;
“atıkların imhası için işletmelerde gerekli donanımın bulunması” ve “ilgili mevzuata uyulmasıdır”.
Atıkların bertarafı konusunda üreticilerin %41’i atıkların varillerde yakılarak imha edilmesi
gerektiğini düşünürken, %18’i ambalaj atıklarının depozito karşılığı alınması, %16.1’i ise geri
dönüşüm olması gerektiği görüşündedir. Üreticilerin tamamının tarımsal ambalaj atıklarını demir
varillerde depolaması hem çevrenin korunması hem de bölgedeki su kaynağının atıklardan arınması
açısından İTU’nun önemini artırmaktadır. Bunların yanında özellikle ÇATAK projesi kapsamında
İTU yapan üreticilere kontrollü gübre kullanımı şartı getirilmesi hem iklim değişikliği hem de su
kaynakları açısından büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İyi Tarım Uygulamaları, İklim Değişikliği, Su Kaynağı, Kontrol

THE ROLE OF GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN THE
PROTECTION OF CLIMATE CHANGE AND WATER RESOURCES
AND INVESTIGATION OF PRODUCER BEHAVIORS
Abstract
The aim of this studywork is to reveal the role of Good Agricultural Practices (GAP) about the
agricultural water saving and the conservation of water resources, at the forefront of what needs to
be done about adaptation to climate change. In this study was carried out in the Göksu Delta, one of
Turkey's most important wetlands, examining the criteria of the ITU's Controlling Irrigation /
Watery Fertilization, Fertilization, Waste and Pollution Management and Plant Protection Products
Checkpoints. In this sense, the producers' opinions on the criteria were evaluated, the water sources
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they used in agricultural irrigation were determined and the contribution of ITU in terms of water
resources in the region was examined. In the study Irrigation / Watery Fertilization control point, 3
of the 6 criteria that can contribute to the climate change is recommendation, 3 are the minor
quality. Of the 6 criteria examined in the Fertilization Control Point, 5 are of minor quality and 1 is
of recommendation quality. Storage of Waste and Pollution Management and Plant Protection
Products 1 of the criteria in the control points is major, 1 in the minor case, 2 in the case of
recommendation quality. In the study in which full counting method is applied, 81.2% of the
producers who perform the GAP in the region think that the criterion of "using appropriate
irrigation method" is the most contributing criterion in terms of climate change. In the region where
the majority of producers (48.3%) used the water channel in agricultural irrigation, The most
important contribution of the İTU is directing the producers to drip irrigation system which saves
water in agricultural irrigation the impact of ÇATAK (Program for the Protection of
Environmentally Friendly Agricultural Land) Project is that 86.6% of the producers irrigate using
this system. The most important criteria that producers see in terms of contributing to climate
change on waste control; “The necessary equipment for the disposal of waste in the enterprises”
and “compliance with the relevant regulations”. While 41% of producers think that wastes should
be disposed of by burning in the barrels, 18% of the producers think that packaging wastes should
be paid for deposits and 16,1% should be recycled. Producers' entire storage of agricultural
packaging wastes in iron barrels increases the importance of GAP in terms of protection of the
environment and removal of water resources from wastes in the region. In addition to these,
provision of controlled fertilizer use conditions for producers engaged in GAP within the scope of
ÇATAK project is of great importance in terms of climate change and water resources.
Key Words: Good Agricultural Practices, Climate Change, Water Resources, Control

1. GİRİŞ
Gelişen dünyada sanayileşme, nüfus artışı, kirlilik gibi pek çok unsur günümüzün
en temel çevre sorunu olan iklim değişikliğini etkilemektedir. İnsan faaliyetleri sonucunda
açığa çıkan sera gazlarının atmosferin yapısını bozması sonucunda meydana gelen iklim
değişikliği, doğrudan doğal kaynaklara bağlı faaliyetler içeren tarım sektörü ile çift yönlü
bir etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim tarımsal faaliyetler sonucunda ortaya çıkan sera
gazlarının atmosfere zarar verecek boyutta olması ile tarımın iklim değişikliğini etkileyen
yönünü oluşturmakta iken atmosferin yapısının bozulması neticesinde ortaya çıkan aşırı
hava olaylarının tarımsal üretime, üreticiye ve doğal kaynaklara yansıması ise iklim
değişikliğinin tarımı etkileyen yönünü oluşturmaktadır.
İklim değişikliğinin gözlenen en temel sonucu olan küresel ısınma ve kuraklık
tarım sektörü için giderek artan bir tehdit oluştururken, sulak arazilerde organik maddelerin
oksijensiz ya da az oksijenli ortamlarda çürümesi sonucu açığa çıkan metan salınımı iklim
değişikliğine zemin hazırlamaktadır. Dolayısı ile tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve
aynı zamanda atmosferin korunması açısından su kaynaklarının kontrollü kullanılması
hayati önem taşımaktadır.
Türkiye, şu anki koşullarda kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı
yaklaşık 1516 m3 olması sebebiyle su azlığı yaşayan bir ülke konumunda iken mevcut
büyüme hızı ve su tüketim alışkanlıkları göz önüne alındığında 2030 yılına kadar su fakiri
bir ülke olması öngörülmektedir (http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari). Sektörel
açıdan Türkiye su tüketimi incelendiğinde ise tatlı su kaynaklarının %74’ünün tarım
sektöründe sulama amaçlı kullanıldığı göze çarpmaktadır (Mutluluk ve ark, 2013). Dünya
genelinde %70’lerde olan bu oran gelişmiş ülkelerde %30’lara düşmektedir (TÜSİAD,
2008). Dolayısı ile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde çevre ve doğal kaynakların
korunması açısından tarımsal su tasarrufu büyük önem taşımaktadır.
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Tarımsal su tasarrufu ve su kaynaklarının korunması ancak tarımsal faaliyetlerde
uygulanacak etkili bir su yönetimi ile mümkündür. Bu noktada göz önünde bulundurulması
gereken en temel hususlar; giderek azalan su kaynaklarının kontrollü kullanılması ile su
tasarrufunun sağlanması, sulak arazilerdeki metan salımının azaltılması ile iklim
değişikliği ile mücadeleye katkı sağlanması ve su kaynaklarının tarımsal kirlilikten
korunması olmalıdır. Türkiye’de geleneksel tarıma alternatif olarak gelişen Organik
Tarım’da zorunlu olan kontrollü sulama sistemleri İTU kriterlerinde tavsiye (herhangi bir
zorunluluğu olmayan) ve minör (%95 uygulama zorunluluğu olan) uygunluk
seviyesindedir.
Türkiye’de 2004 yılından itibaren uygulanan İTU’nun temel amacı, çevre, insan ve
hayvan sağlığını güvence altına alarak doğal kaynakların korunmasını, tarımda
sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamaktır. Bu amaçlara ulaşılması için İTU’da
çeşitli kontrol noktaları oluşturulmuş ve bu kontrol noktaları içerisinde yer alan kriterler
majör, minör ve tavsiye uygunluk seviyelerine göre derecelendirilmiştir. Majör nitelikteki
kriterlerin tamamı İTU yapan üreticiler tarafından uygulanması zorunlu iken minör
nitelikteki kriterlerin %95’inin uygulama zorunluluğu bulunmakta ve tavsiye niteliğindeki
kriterler ile üreticiler herhangi bir zorunluluk olmadan daha kontrollü uygulamalara teşvik
edilmektedir.
Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Göksu Deltasında yapılan bu
çalışmada, İTU’nun Sulama/Sulu Gübreleme Kontrol Noktasında yer alan iklim değişikliği
ile mücadele ve uyuma katkı sağlayabilecek 6 kriter incelenmiştir. Bunun yanında
bölgedeki en önemli su kaynağı olan Göksu Nehrinin korunmasına doğrudan ya da dolaylı
olarak katkı sağlayan, gübreleme ve atıkların bertarafı ile ilgili çeşitli sınırlamalar getiren
12 kriter ile birlikte toplam 18 İTU kriteri iklim değişikliği ve sulak alanlar açısından
değerlendirilmiştir. Bugüne kadar ki yapılan çalışmalarda İTU gıda güvenliği açısından ele
alınmış olup çevre, doğal kaynaklar ve iklim değişikliği açısından sağlayabileceği katkılar
üzerinde durulmamıştır. Dolayısı ile yapılan çalışmalarda gıda güvenliğinin yanında çevre
ve doğal kaynakların korunması ile tarımın sürdürülebilirliğini hedefleyen İTU’nun bu
yönünün incelenmesi ve geliştirilmesinin tarımsal üretimde etkinliğin artırılması ve
üreticilerin çevreye daha duyarlı uygulamalara yönlendirilmesi açısından önemli olduğu
düşünülmektedir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın ana materyalini, Göksu Deltasında İTU yapan üreticiler
oluşturmaktadır. Göksu Deltası, Mersin’nin Silifke ilçesi sınırlarında olup, aynı zamanda
Türkiye’de İTU’nun en yoğun yapıldığı bölgelerden biridir.
Çalışmada ana kitlenin belirlenmesinde tam sayım yöntemi kullanılmış ve 2014 yılı
verilerine göre toplam 261 üretici ile yüz yüze anket yöntemi sonucunda elde edilmiş
veriler kullanılmıştır.
Araştırma 2 temel konu etrafında örgütlenmiştir. Bunlar:
1. İTU’nun tarımsal açıdan su kaynaklarının korunmasına ve ile değişikliğine katkı
sağlayıcı kriterlerinin incelenmesi,
2. İTU’nun araştırma bölgesinde sağladığı katkıların ortaya konması ve üreticilerin
kriterler hakkındaki görüşlerinin ve davranışlarının belirlenmesi.
Birinci aşamada İTU kriterlerinin su kaynakları ve iklim değişikliği açısından
rolünü ortaya koyabilmek için bu kriterlerin sağlayacağı katkılar incelenmiş ve kriterlerin
uygunluk seviyeleri değerlendirilmiştir.
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İkinci aşamada ise edinilen gözlemler ve bölgede İTU yapan üreticilere
danışmanlık yapan firma yetkilisi ile yapılan görüşmeler sonucunda edinilen bilgiler
ışığında, İTU kriterlerinin bölgede ne şekilde uygulandığı ve ne gibi katkılar sağladığı
ortaya konmuştur. Bunun yanında üreticilerin kriterlerin iklim değişikliğine sağlayacağı
katkı hususundaki görüşleri 5’li Liker Ölçeği puanlamasından yararlanılarak ortaya
konulmuştur. Bunun yanında üreticilerin atıkların bertarafı ve kullandıkları su kaynakları
hususundaki davranışları tespit edilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Su Kaynakları ve İklim Değişikliği Açısından İTU
Türkiye’de 2004 yılından itibaren uygulanmaya başlayan İTU giderek
yaygınlaşmakta olup bu uygulamaları benimseyen üreticilerin sayısı 2015 yılı itibariyle
39740’a ulaşmıştır. En son 2014 tarihinde değiştirilmiş olan İTU yönetmeliğine göre
İTU’nun temel amacı, “tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik
açıdan karlı, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir
hale getirilmek için uygulanması gereken işlemler” olarak belirtilmektedir. Bu noktada
İTU her ne kadar gıda güvenliği önceliği ile geliştirilmiş bir uygulama olsa da gerek
dünyada gerekse Türkiye’de tarımın çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskısı ile
birlikte iklim değişikliği ile olan etkileşimi göz önüne alındığında, İTU’nun çevresel ve
tarımın sürdürülebilirliği noktasındaki işlevi önemini artırmaktadır.
İTU’nun iklim değişikliği ve çevreye daha duyarlı tarımsal faaliyetler yapılabilmesi
açısından daha kontrollü uygulamaları içeren pek çok kriteri bulunmaktadır. Bu çalışmada
iklim değişikliği tarım etkileşiminde büyük rol oynayan su kaynaklarının korunmasına ve
tarımda su tasarrufuna katkı sağlayabilecek İTU kontrol noktaları ve bu kontrol
noktalarında yer alan kriterler incelenmiştir.
3.1.1 Sulama/Sulu Gübreleme Kontrol Noktası
Türkiye’de toplam su tüketiminin %73’ünü tarımsal sulama oluşturmaktadır. İklim
değişikliği neticesinde oluşabilecek kuraklık tehdidi ve su kaynaklarındaki azalma göz
önünde bulundurulduğunda tarımsal açıdan su tasarrufu büyük önem arz etmektedir.
Tarımsal üretimde suyun etkin kullanımı yalnızca su kaynaklarının korunması için değil
üründen elde edilen verimliliğin ve karlılığın artmasında da önemli rol oynamaktadır.
Türkiye’de sulanan alanların %97’sinde yüzey sulama yöntemleri uygulanmakta olup, bu
yöntemde %35-60 oranında su kaybı yaşanmakta iken yağmurlama ve damla sulama
yöntemlerinde bu oran %5’lere kadar düşmektedir (WWF, 2014). Tarımda su tasarrufu
sağlayan yöntemler içerisinde gerek toprak ve su kaynakları açısından gerekse verimlilik
ve kalite açısından en uygun yöntem damla sulama yöntemidir. Bu yöntem her seferinde az
miktarda suyun bitki kök bölgesine sık aralıklarla verilmesi şeklinde uygulanmaktadır.
(Anonim, 2016).
Çalışmada incelenen İTU’nun “Sulama/Sulu Gübreleme” kontrol noktasında yer
alan kriterler, bir yandan su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlarken,
diğer yandan iklim değişikliği ile uyuma katkı sağlamaktadır. Aşağıda belirtildiği üzere bu
kriterlerden 3’ü tavsiye niteliğinde olup üreticiler açısından hiçbir uygulanma zorunluluğu
bulunmamakta iken, diğer 3 kriter minör nitelikte ve %95 uygulanma zorunluğundadır
(Çizelge1).
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Çizelge 1. Sulama/Sulu gübreleme kontrol noktasında incelenen kriterler
Kriterler
Ürünün su ihtiyacını saptamak amacıyla
sistematik tespit yöntemlerinin kullanılması
Su tasarrufu amacıyla uygun sulama
yönteminin kullanılması
Su sarfiyatını azaltmaya yönelik su
yönetiminin uygulanması
Su kullanımına ait kayıtların tutulması
Çevrenin korunması amacıyla suyun
sürdürülebilir bir kaynaktan kullanılması
Su çıkarmak için resmi kuruluşlardan izin
alınması

Uygunluk seviyeleri
Tavsiye
Minör
Tavsiye
Tavsiye
Minör
Minör

Gerek çevre ve doğal kaynakların korunması gerekse iklim değişikliği açısından
çok büyük önem taşıyan su yönetimi konusu aslında üç temel amaca hizmet etmektedir.
Bunlardan ilki giderek azalan su kaynakları göz önüne alınarak daha az ve gerektiği kadar
su kullanımının sağlanması, ikincisi tarımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarının
azaltılmasına dolaylı yoldan katkıda bulunulması ve üçüncü olarak ise su kaynaklarının
kirlenmesine tarımın etkisinin azaltılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında İTU’nun Çizelge 1’de
belirtilen kriterleri uygulandığı takdirde tarımsal açıdan yapılması gerekenleri karşıladığı
göze çarpmaktadır.
Sulama kontrol noktasında incelenen “su sarfiyatını azaltmaya yönelik su
yönetiminin uygulanması” kriteri aslında sulama ile ilgili yapılması gereken tüm
uygulamaları kapsayan bir kriterdir.
“Ürünün su ihtiyacının tespiti için çeşitli yöntemlerin uygulanması” kriteri ise bir
taraftan fazla su kullanımının önüne geçilirken diğer taraftan daha kaliteli ürün elde
edilmesine ve verim artışına katkı sağlamaktadır. Bu yöntemler içerisinde topraktaki nemin
ölçülmesi, drenaj çizelgelerinin oluşturulması, toprak haritalarının çıkarılması gibi
uygulamalar yer almaktadır.
Sulama ile ilgili diğer bir kriter “su tasarrufunun sağlanması amacıyla uygun
sulama yönteminin kullanılması” kriteridir. Yapılan çalışmalar, klasik sulama yöntemleri
yerine yağmurlama ve damlama sulama gibi yöntemlerin kullanılması ile randıman %80 ve
%90’a çıkarılabilmekte bununla birlikte %20 ile %30’luk su tasarrufu sağlanabileceğini
göstermektedir (Güzel, 2012). Dolayısı ile İTU üreticileri su tasarrufuna teşvik ederek
sulama maliyetlerinin düşürülmesine ve aynı zamanda su kaynaklarının korunması ile
iklim değişikliğine uyuma katkı sağlamaktadır.
İTU kriterleri içerisinde yer alan “su kullanımına ait kayıtların tutulması” ise su
kullanımının tespit edilmesi ve ürünün su ihtiyacının belirlenmesi açısından oldukça
önemli bir uygulamadır.
Çalışma kapsamında sulama hususunda incelen diğer bir kriter ise su çıkarmak için
resmi kuruluşlardan izin alınmasıdır. Burada amaç üreticinin su kaynağından en doğru
şekilde yararlanmasını sağlamak ve aynı zamanda su kaynaklarını koruyarak
sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.
3.1.2 Gübreleme Kontrol Noktası
Artan gıda ihtiyacının karşılanması noktasında ürün verimi ve kalitesinde artış
sağlayabilmek için kullanılan tarımsal gübreler zaman içerisinde çeşitli çevresel sorunlara
neden olmakta, bilinçsiz kullanılan gübreler insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır.
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Doğrudan toprağa verilen azotlu gübreler bir yandan bitki gelişimine katkı sağlarken diğer
yandan nitrifikasyon ve denitrifikasyon süreçleri ile nitröz oksit açığa çıkması sonucu
atmosferin yapısını bozan sera gazlarında artışa neden olmaktadır.
Türkiye’de gübre kullanımı yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte yapılan
çalışmalar üreticilerin henüz gübre kullanımı konusunda yeterli bilgi ve duyarlılık
düzeyinde olmadığını göstermektedir. Türkiye’de 2009 yılı itibariyle 24.3 milyon ha tarım
alanında kullanılan kimyasal gübre miktarı 10.3 milyon ton iken, 2015 yılında 23.9 milyon
ha toplam tarım alanında kullanılan gübre miktarı 450 kg/ha’dır. Tarım alanlarında ki
azalmaya da bağlı olarak hektara düşen gübre kullanım miktarının %6.4 arttığı
gözlenmektedir.
Tarımsal gübre kullanımının küresel ölçekte en önemli zararı atmosferin yapısını
bozan zararlı sera gazlarından biri olan nitröz oksit (N2O) emisyonuna sebep olmasıdır.
Küresel ölçekte nitröz oksit (N2O) emisyonları toplam sera gazı emisyonları içerisinde
%6’lık bir paya sahiptir (Şekil 1). Türkiye’de ise bu oran 2014 yılı itibariyle %4.98’dir.
Türkiye’de 2014 yılı itibariyle toplam nitröz oksit emisyonlarının %54.3’ünü tarımsal
faaliyetler, %25’ini atıklar, %20.5’ini enerji, %0.2’sini ise endüstriyel işlemler ve ürün
kullanımı oluşturmaktadır (Şekil 1).
F-gazları; 2%

Nitröz oksit; 6%
Metan; 16%

Karbondioksit
(ormanlar ve diğer
arazi kullanımı); 11%

Karbondioksit (fosil
yakıtlar ve endüstriel
kullanım); 65%

Şekil 1. Küresel ölçekte sera gazlarının payları
Kaynak: IPCC, 2014

Gelişmiş ülkelere göre 36 milyon ton daha fazla gübre kullanan gelişmekte olan
ülkelerde, azot oksit emisyonunun 2020 yılına kadar daha da artacağı tahmin edilmektedir
(FAO, 2008). Bu bulgular tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonunun en aza
indirgenmesinde bilinçli gübre kullanımının önemini ortaya koymaktadır.
Tarımda kullanılan gübrelerin su kaynakları açısından en fazla tehdit
oluşturmasının sebebi ise azot ve fosfor bileşikleri içermeleridir. Bu bileşikler çeşitli
mikroorganizmalar yoluyla nitrata ve fosfata dönüşerek toprakta birikmekte ve sonrasında
yağmur ve sulama suları ile yıkanarak taban suyuna karışmaktadır. Normal koşullarda
toprağa uygulanan azotlu gübrelerin ancak %50’sinin bitkiler tarafından kullanıldığı, %220’sinin buharlaşma yoluyla kaybedildiği, %15-25’inin killi toprakta bulunan organik
bileşikler ile birleştiği ve geri kalan %2-10’luk kısmının yüzey ve yer altı sularına karıştığı
ifade edilmektedir (Sönmez ve ark, 2008).
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Şekil 2. Türkiye’de nitröz oksit emisyonuna sebep olan faaliyetlerin oranları
Kaynak: TÜİK, 2014

Azotlu ve fosforlu bileşiklerin sularda artması sonucu oluşan ötrifikasyon ise zaman
içerisinde su kalitesinde bozulmaya neden olmakta ve suda yaşayan bitki ve hayvan türleri
açısından tehdit oluşturmaktadır.
Tarımsal gübrelemenin gerek su kaynaklarının korunması gerekse açığa çıkan sera
gazlarının azaltılması açısından kontrollü yapılması büyük önem arz etmektedir. Çalışmada
İTU’nun kontrol noktalarından biri olan gübreleme kontrol noktasında yer alan kriterler
gerek iklim değişikliği ile mücadele açısından gerekse su kaynaklarının korunması
açısından oldukça etkili uygulamalar içermektedir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Gübreleme kontrol noktasında incelenen kriterler
Kriterler
Gübre kullanımında resmi kuruluşlarca yetkilendirilmiş kişilere ya da
kuruluşlara danışılması
Danışman kullanılmıyorsa üretici gerekli donanıma sahip olması
Kullanılan gübrelerin tarihinin, çeşidinin ve miktarının kaydedilmesi
İnorganik gübrelerin kapalı alanlarda depolanması
İnorganik gübrelerin su kaynaklarını kirletme riskini azaltacak şekilde
depolanması
Organik gübrelerin çevreyi kirletme riskini azaltacak şekilde depolanması

Uygunluk seviyeleri
Minör
Minör
Minör
Minör
Minör
Tavsiye

Kriterler içerisinde yer alan “gübre kullanımında resmi kuruluşlarca
yetkilendirilmiş kişilere ya da kuruluşlara danışılması” ve “danışman kullanılmıyorsa
üreticinin gerekli bilgiye sahip olması” şartları, tarımsal faaliyetler içerisinde önemli bir
yer tutan gübre kullanımının kontrollü yapılması amacına hizmet etmekte ve dolayısıyla
gübre kullanımından kaynaklanan azot oksit emisyonunun azalmasına katkı sağlamaktadır.
Gübre kullanımında diğer önemli bir konu ise kullanılan gübrenin miktar, tarih,
çeşit gibi özelliklerinin kayıt altına alınmasıdır. Bu uygulama bilinçli gübre kullanımının
teşvik edilmesi ile doğrudan, gübre kullanımı ile ilgili yapılacak analizlerde doğru verilerin
kullanılması ve doğru sonuçların ortaya konması ile dolaylı olarak iklim değişikliği ile
mücadeleye katkı sağlamaktadır.
Araştırma kapsamında gübre uygulaması konusunda diğer bir konu ise gerek
kimyasal gerekse organik gübrelerin depolanması hususudur. Burada amaç gübrelerin
doğrudan toprak üzerinde depolanmasını önleyerek gerek su kaynaklarının gerekse
çevrenin korunmasını sağlamaktır.
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3.1.3 Atık Ve Kirlilik Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanma ile Bitki
Koruma Ürünlerinin Depolanması Kontrol Noktaları
Tarımsal üretim açısından atık sektörüne bakıldığında, tarımsal atıkları bitkisel
üretimden kaynaklı atıklar, hayvansal üretimden kaynaklı atıklar ve tarımsal ürünlerin
işlenmesi sonucunda açığa çıkan atıklar olarak üç temel grupta toplamak mümkündür.
Bitkisel üretimden kaynaklı atıklar incelendiğinde bu atıklar ürünlerden kalan saman ve
saplar ile ürün kabuklarıdır. Bu atıkların bir kısmı tarlada kalmakta ve yakılarak yok
edilmeye çalışılmakta bir kısmı ise katı atık olarak çevrede bırakılmaktadır. Araştırma
bölgesinde de sulak alan olması itibariyle çeltik üretimi oldukça yaygın olarak yapılmakta
ve yasak olmasına rağmen üretim neticesinde kalan anız, yakılarak hem toprağa hem de
çevreye zarar vermektedir.
Bitkisel üretimde kullanılan ilaç ve gübre ambalajları, tarımsal üretimde çevreyi
tehdit eden diğer atıkları oluşturmaktadır. Özellikle araştırma bölgesinde yer alan
Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Göksu Nehri bu tür ambalaj atıklarının
kirliliğine maruz kalmaktadır.
İklim değişikliği açısından bakıldığında IPCC 2014 raporuna göre küresel ölçekte
atmosfere salınan sera gazları içerisinde %16’lık paya sahip olan metan emisyonunda
tarımsal ürün atıklarının yakılması ya da toprağa gömülmesi oldukça önemli rol
oynamaktadır. Tarımsal ürün atıklarının yakılmasını engellemek, tarımsal faaliyette
kullanılan ilaç vb. ambalajlarını geri dönüşüm olabilecek malzemelerden (cam, çelik,
alüminyum vb.) elde etmek ve organik maddelerin oksijensiz ortamda ayrışmasını önlemek
tarımsal atıklardan kaynaklı metan emisyonunun azaltılmasında önerilen başlıca
önlemlerdir. Türkiye’de ise toplam sera gazı (CO2 eş değeri) emisyonlarının %3,4’ü tek
başına atıklar nedeni ile ortaya çıkmaktadır (TÜİK, 2014). Dolayısıyla atıkların gerek
çevre ve doğal kaynaklar üzerinde oluşturduğu baskı gerekse iklim değişikliği ile mücadele
dikkate alındığında atık yönetimi oldukça fazla önem teşkil etmektedir.
Araştırma kapsamında İTU Kriterleri içerisinde atık konusu ile ilgili olarak “Atık
ve Kirlilik Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanma” ile “Bitki Koruma Ürünlerinin
Depolanması” kontrol noktalarında yer alan toplam 4 kriter incelenmiştir (Çizelge 3).
Bu kriterlerin gerçekleştirilmesi tarımsal atıkların doğal kaynaklar üzerindeki
zararlarını önlemeye ve aynı zamanda tarımsal ürün artıklarının yakılmasını engelleyerek
bir taraftan açığa acıkan sera gazının azaltılmasına diğer taraftan bu organik atıkların
yeniden toprağa kazandırılması ile toprak yapısının zenginleşmesine katkı sağlamaktır.
Çizelge 3. Atık ve kirlilik yönetimi, geri dönüşüm ve yeniden kullanma ile bitki
koruma ürünlerinin depolanması kontrol noktaları
Kriterler
Tüm çalışma alanında olası tüm atık ürünler kirlenmeye ve bulaşmaya
neden olabilecek maddeler tanımlanmış mı?
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atık yönetim planının oluşturulması.
Organik atıklar toprağın verimli hale getirilmesinde kullanılması
Tesislerde atıkların uzaklaştırılması için gerekli donanım bulunması
Ambalajların atılması ve imhasıyla ilgili mevzuata uyulması

Uygunluk seviyeleri
Minör
Tavsiye
Tavsiye
Majör

3.2. İTU’nun Araştırma Bölgesinde Sağladığı Katkılar ile Üretici Görüş ve
Davranışları
Araştırma bölgesinde üreticilerin sulama/sulu gübreleme kriterleri içerisinde iklim
değişikliği ile mücadele ve uyuma en fazla katkı sağlayacağını düşündükleri kriter,
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üreticilerin çoğunluğunun (%81.2) katılım düzeyi baz alındığında “su tasarrufunun
sağlanması amacıyla uygun sulama yönteminin kullanılması” iken hiç katkısının
olmayacağını düşündükleri kriterlerin başında “su çıkarma için resmi kurumlardan gerekli
izinlerin alınması” (%8.8) dır.
Üreticilerin kullandıkları su kaynakları incelendiğinde üreticilerin %48.3’ü tarımsal
sulamada sulama kanalı vasıtasıyla Göksu Nehri’nin suyundan yararlandığı, %27.6’sı yer
altı suyunu, %23’ü yer altı suyu ve sulama kanalını, %0.8’i şebeke suyu ve sulama
kanalını, %0.4’ü ise sadece şebeke suyunu kullandığı gözlenmiştir.
İTU’nun tarımsal sulama açısından bölgedeki en önemli katkısı su sarfiyatının
azaltılmasına yönelik tavsiye niteliğindeki kriter ile üreticileri su tasarrufu sağlayan sulama
yöntemlerine teşvik etmesi ve bu sayede meyve üreticilerinin tamamının damla sulama
sistemini kullanıyor olmasıdır. Sulama/sulu gübreleme kontrol noktasında incelenen
tavsiye niteliği taşıyan diğer kriterler için bölgede İTU’nun etkin bir rolü
bulunmamaktadır.
Araştırmada gübre kullanımı kontrol noktasında incelenen ilk beş kriter minör
nitelikte olup ikinci derece uygulama zorunluluğu bulunurken organik gübrelerin
depolanması ile ilgili husus tavsiye niteliğindedir ve uygulama zorunluluğu
bulunmamaktadır. Kriterlerin uygunluk seviyesi her ne kadar %100 uygulama zorunluluğu
olan majör nitelik taşımasa da bölgede İTU’nun uygulanması gübre kullanımı konusunda
oldukça olumlu etkiler yaratmıştır.
Araştırma kapsamında incelenen gübreleme kontrol noktasında görüşülen
üreticilerin tamamının kontrollü ilaç ve gübre kullanımı zorunluluğu bulunmaktadır.
İTU’nun bölgeye en önemli getirilerinden biri gübre kullanımının eskiye göre daha
kontrollü ve duyarlı yapılmasının sağlanmasıdır.
Gübre uygulaması konusunda diğer bir konu ise gerek kimyasal gerekse organik
gübrelerin depolanması hususudur. Burada amaç gübrelerin doğrudan toprak üzerinde
depolanmasını önleyerek gerek su kaynaklarının gerekse çevrenin korunmasını
sağlamaktır. Bölgede depolama uygulaması, üreticiler tarafından kapalı betonarme depolar
içerisinde, palet, kalas veya sandık gibi bölmelerde, gübrelerin yerle temas etmesini
önleyecek şekilde gerçekleştirilmektedir.
Üreticilerin gübrelerin depolanması ile ilgili kriterler içerisinden iklim değişikliği
ile mücadeleye en fazla katkı sağlayacağını düşündükleri husus “su kaynağını kirletme
riskinin azaltılması” hususudur. Bu sonuç üreticiler tarafından iklim değişikliği sonucunda
en fazla risk teşkil eden alanlardan biri olan sulak alanların korunmasına duyarlılık
gösterildiğini ortaya koymaktadır. Üreticilerin %89.7’si kimyasal gübrelerin su kaynağına
bulaşma riskini azaltacak şekilde depolanması gerektiğini savunurken, %90.8’i kapalı
alanlarda depolanmasının iklim değişikliği ile mücadele ve uyuma katkı sağlayacağını
düşünmektedir.
Sonuç olarak üreticilerin gübre kullanımı kriterleri içerisinde iklim değişikliği ile
mücadele ve uyuma en fazla katkı sağlayacağını düşündükleri kriter, üreticilerin
çoğunluğunun (%75.5) katılım düzeyi baz alındığında “danışman kullanılmıyorsa
üreticinin gerekli bilgiye sahip olması” iken hiç katkısının olmayacağını düşündükleri
kriterlerin başında “organik gübrelerin çevreyi kirletme riskini azaltacak şekilde
depolanması” (%3.8) gelmektedir. Bölgede gübre kullanımı konusunda bilgi kaynağı
olarak İTU danışmanı aktif rol oynamakta olup gübre kayıtları danışman tarafından
tutulmaktadır. Ancak bazı üreticilerin kullanacakları gübrenin cinsi ve miktarı konusunda
zirai ilaç bayilerinden bilgi alıyor olduğu ve danışmanın bu konuda yetersiz kaldığı
belirtilmektedir.
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Araştırmanın yapıldığı bölgede üreticilerin büyük çoğunluğu İTU ‘ya ÇATAK
projesi kapsamında başlamış olup, bölgede atık yönetimi anlamında İTU ‘nun sağladığı en
önemli faydalardan biri atıkların demir varillerde depolanmasının sağlanması ve
çoğunlukla yakılarak imha edilmesi hususunda olmuştur. Ancak yapılan uygulama her ne
kadar Göksu Nehri’nin tarımsal ambalaj atıklarından arınması için fayda sağlasa da hava
kalitesi ve iklim değişikliği açısından düşünüldüğünde doğru bir uygulama değildir.
Araştırmada incelenen Atık Yönetimi kriterlerinden ikisi tavsiye, biri minör ve biri
majör niteliktedir. Araştırma bölgesinde minör nitelikte olan tüm atık ürünlerin,
kirlenmeye ve bulaşmaya neden olabilecek maddelerin tanımlanması işlemi bölgedeki
danışman tarafından yapılmaktadır. Tavsiye niteliğinde olan atık yönetim planının
oluşturulması ile ilgili herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. Diğer bir tavsiye
niteliğinde kriter olan atıkların depolanması ve majör nitelikte olan ambalajların imhası ile
ilgili mevzuata uyulması işlemleri, her üreticide var olan demir kapaklı varillerde atık
ürünlerin biriktirilmesi, bazı üreticiler tarafından yakılarak bazı üreticiler tarafından ise
plastik toplayıcılara verilerek imha edilmesi şeklinde yapılmaktadır.
Araştırmada, Atık Yönetimi ile ilgili kriterlerden üreticilerin iklim değişikliği ile
mücadeleye en fazla katkı sağlayacağını düşündükleri uygulama atıklarla ilgili mevzuata
uyulması iken, en az katkısının olacağını düşündükleri uygulama atıkların tanımlanmasıdır.
Araştırmada üreticilerin atıkların bertarafı konusundaki görüşleri sorulduğunda,
%41’i mevcut uygulanan yöntemi belirterek, atıkların varillerde yakılarak imha
edilebileceği görüşündedir. Üreticilerin %18’i, bakanlık, ilaç firmaları ya da danışmanlık
firması vasıtasıyla atıkların depozito karşılığında toplanmasının üreticileri teşvik etme
açısından daha uygulanabilir bir yöntem olduğu görüşündedir. Geri kalan üreticilerin
%16.1’i geri dönüşüm olması gerektiğini savunurken, %7.7’si toprağa gömülerek yok
edilmesi gerektiğini, %3.4’ü hurdacılara verilebileceğini, %2.3’ü atık fabrikalarında imha
edilmesi gerektiğini, %0.4’ü ise diğer görüşlere göre nihai hedefe ulaşmada en kesin ancak
ürün maliyetini artıracak bir yöntem olan, ambalajların doğaya zarar vermeyen
malzemeden üretilmesi gerektiğini belirtmektedir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma sonuçları, İTU’nun iklim değişikliği ile mücadele ve uyumda tarımsal
açıdan alınması gereken hemen hemen tüm önlemleri içermekte olduğunu ancak kriterlerin
uygunluk seviyelerinin (majör, minör, tavsiye) bu önlemlerin alınması ve üreticiler
tarafından benimsenmesi için yeterli olmadığını göstermektedir.
İTU’nun yalnızca gıda güvenliğine yönelik bir tarım yöntemi olmaktan çıkıp çevre
ve doğal kaynaklar açısından da yarayışlı bir hale gelmesi için İTU kriterlerinin uygunluk
seviyelerinin yıldan yıla gözden geçirilerek revize edilmesi ve tavsiye niteliğindeki
kriterlere bir üst seviyede uygulanma şartı (minör ya da majör) getirilmesi gerekmektedir.
Bunun yanında incelenen İTU kriterlerindeki bir diğer önemli nokta, kriterlerde yer alan
koşulların pek çoğundan üreticinin haberinin olmaması ve bu koşulların danışman
tarafından gerçekleştiriliyor olmasıdır. İşleyişin böyle olması İTU uygulamalarının
sürdürülebilir olması açısından büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu yüzden üreticilerin,
İTU ile ilgili yapılan tüm uygulamalardan haberdar edilmesi ve kriterlerde yer alan tüm
koşullar ile bu koşulların beklenen faydaları hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Bölgede kimyasal gübreler betonarme depolarda depolanmakta iken organik
gübrelerin depolanması konusuna özen gösterilmemektedir. Gübreleme kontrol noktasında
yer alan uygulamalardaki birkaç eksikliğe rağmen, bölgede atıkların varillerde
biriktirilmesi ve su tasarrufu sağlayan damla sulama yönteminin benimsenmesinin yanında
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İTU’nun ve dolayısı ile ÇATAK projesinin diğer önemli bir getirisi, üreticilerin gübre
kullanımında daha bilinçli hareket etmelerinin sağlanması ve gübre kullanımının kontrollü
yapılmasıdır.
Araştırma bölgesinde atıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili uygulanan
yöntemler bölgedeki önemli su kaynağı olan Göksu Nehri’nin tarımsal ürün atıklarından
arınması ve ilaç kalıntılarının nehir suyuna karışmasının önlenmesi açısından oldukça
büyük fayda sağlamaktadır. Ancak atık konusundaki bu uygulama her ne kadar çevre
kirliliğinin önlenmesi açısından fayda sağlasa da atıkların yakılması ile açığa çıkan
karbondioksit gazı atmosfere zarar vermektedir. Dolayısı ile tarımsal atıklar için yapılması
gerek en doğru uygulama ambalajların doğaya zarar vermeyen malzemeden üretilmesi iken
bu uygulama diğer taraftan maliyetleri artıracağından bugünkü koşullarda uygulanabilirliği
oldukça zordur. Bu noktada atılması gereken en önemli adım atık toplama ve imha
merkezlerinin artırılması ve belediyelerin atıkların toplanması hususunda daha titizlikle
çalışır duruma getirilmesidir. Bunun yanında atıkların bertarafı konusunda üreticilerin en
çok tercih ettikleri yöntem olan ambalaj atıklarının ilaç bayileri tarafından depozito usulü
alınmasının üreticiyi teşvik edeceği düşünülmektedir.
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Özet
Son yıllarda, Türkiye’nin iklim özelliklerinde belirgin bir değişim izlenmektedir. Küresel iklim
salınımının genel trendi ile uyumluluk gösteren bu değişiklikler, Çanakkale ilinde de kendini
hissettirmektedir. Yeryüzündeki suların büyük bir kısmı da güneş enerjisiyle buharlaşıp atmosfere
karışmaktadır. Kaybedilen suyun bir kısmı ise yağışlar yoluyla tekrar yeryüzüne dönmektedir.
Ancak yağışların da dünyadaki dağılımı eşit değildir. Tüm yağışların 1/3’ü Güney Amerika ve
Karayipler’e düşerken, Avustralya’ya sadece toplamın % 0.1’i düşmektedir (Pamukçu, 2000). Su
dağılımındaki eşitsizlik, su arzında ve dolayısıyla da kişi başına düşen su miktarında orantısızlığa
neden olmaktadır. Yapılan bu çalışmada, küresel iklim değişikliği sürecinde Çanakkale ili
merkezinde yer alan Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı Çanakkale Meteoroloji İstasyonuna ait
1937-2015 yılları arasında ölçülen yağış rasatları dikkate alınmıştır. Söz konusu istasyonda anılan
dönem içinde ölçülen değerlere, Mann-Kendall mertebe korelasyon analizi, R tabanlı RClimDex ve
RHTest analiz yöntemleri uygulanmıştır. Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda, 19372015 yılları arasındaki yağış serilerinde her hangi bir eğilimin olmadığı saptanmamıştır. Diğer bir
ifadeyle yağış kayıtlarında görülen değişimler El Niño (sıcak olaylar) ve La Niña (normal ya da
soğuk olaylara) dönemleri sebebiyle görülen kırılmalar olup bunların dışında anlamlı sayılabilecek
her hangi bir kırılma belirlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Mann-Kendall, RClimDex, RHTest, Yağış

TRENDS OF ÇANAKKALE RAINFALL IN THE GLOBAL CLIMATE
OSCILLATION PROCESS
Abstract
In recent years, there has been a marked change in the climate characteristics of Turkey. These
changes, which are compatible with the general trend of the global climate oscillation, are felt in
Çanakkale province. A large part of the waters on the earth evaporate with solar energy and mix
with the atmosphere. Some of the lost water is returned to the earth by precipitation. However, the
distribution of rainfall in the world is not equal. While 1/3 of all precipitation falls to South
America and the Caribbean, only 0.1% of total falls to Australia (Pamukçu, 2000). The inequality
in water distribution causes a disproportion in the supply of water and therefore in the amount of
water per capita. In this study, precipitation observations measured between 1937-2015 belonging
to Çanakkale Meteorology Station connected to the General Directorate of Meteorology located in
Çanakkale province center were taken into consideration during global climate change. MannKendall rank correlation analysis, R-based RClimDex and RHTest analysis methods were applied
to the measured values which in the mentioned period in the same period. As a result of the
analyzes and evaluations, it was not found that any trend in the rainfall series between 1937-2015.
In other words, the changes in precipitation records are broken due to El Niño (hot events) and La
Niña (normal or cold events) periods, and no other breaks have been identified that can be
considered significant.
Key Words: Çanakkale, Mann-Kendall, RClimDex, RHTest, Precipitation
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1. GİRİŞ
Yaşamakta olduğumuz yüzyıl içerisinde insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük
sorunlar arasında iklim değişikliği de yer almaktadır. Söz konusu iklim değişikliği canlıları
doğrudan etkilediği için, bu konu ile ilgili her yıl uluslararası katılımlı organizasyonlar
düzenlenerek değişik senaryolar üretilmekte ve senaryoların sosyo-ekonomik etkileri
tartışılmaktadır. Senaryoların yanında iklim verileri değerlendirilerek varsa değişim ve
salınımlar gelecek için yapılan çalışmalara katkı sağlayacaktır. Dünyadaki birçok ülkede
olduğu gibi ülkemizde de iklim konulu çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam
edilmektedir. (Toros, 1993; Türkeş, 1996; Dixon ve Mote, 2003; Rimi ve ark., 2008;
Kadıoğlu, 2012.)
Yeni Çağ döneminde 14. Yüzyılın başlarında Kuzey Atlantik’ten gelerek İngiliz
Adaları üzerinden geçerek büyük alanlarda etkili olan ani bir şekilde nemlilik ve yağış
miktarının artışıyla nehirler taşmış, ürünler çürümüştür. Büyük Açlık olarak adlandırılan
1315-1317 yılları arası en üst seviyelere kadar ulaşarak yaklaşık 30 yıl sonrasında yaşanan
“Kara Ölüm” ile benzersiz kayıplar yaşanmıştır (All Gore, 1992).
Yaşadığımız son yüzyıl olan 1901–2005 yılları arasında yağış gözlem verileri
incelendiğinde, Kuzey ve Güney Amerika’nın doğu bölgeleri, Avrupa ve Asya’nın kuzeyi
ile iç kesimlerinde önemli artışlar, Afrika’nın Sahel kısmı, Akdeniz havzası, Afrika ve
Asya’nın güneyinde bazı bölgelerde önemli azalmalar olduğu belirlenmiştir (Demir ve
ark., 2008)
Dile getirilen hatıratlarda Anadolu’da da iklimde görülen dalgalanmalara bağlı
olarak 1770-1773, 1779-1782, 1792, 1799-1803, 1819-1822, 1845, 1853, 1873-1874,
1882, 1890-1892, 1894, 1898-1900, 1916-1918, 1927-1930, 1932, 1940 yıllarında kuraklık
yaşanmıştır. Özellikle 1916-1918 ve 1928 yıllarında etkili olan kuraklık, kıtlık yılları
olarak dile getirilmektedir (Erinç, 1996)
Palmer kurak şiddeti indisi desenine göre ülkemizde 2007 Şubat ayında Marmara,
Ege, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’nin Orta ve Batı
Karadeniz bölümü ve Taşeli yarımadası çevresinde kurak şartlar; Van Gölü'nün kuzeyi
dışında Doğu Anadolu’da normal ve nemli şartlar etkili olmuştur. Normalin üzerinde
yaşanan nemli alanlar ise Zigana Dağları ve Akşehir gölü çevresi ile sınırlı kalmıştır. Yaz
aylarından Temmuz ayına gelindiğinde kış mevsimindeki kurak alanlar daha da
genişleyerek Doğu Anadolu Bölgesi dışında kalan tüm ülke genelinde etkili olmuştur. 2008
Şubat ayında ülkemizin batı ve güney yarısını kaplayan; Batı Karadeniz, Marmara geçiş,
Akdeniz, Akdeniz geçiş, Karasal İç Anadolu ve Karasal Akdeniz yağış rejim bölgelerinde
şiddetli ve ekstrem sayılabilecek kuraklıklar yaşanırken diğer bölgelerinde ise normal ve
çok daha dar olmak üzere nemli şartlar görülmüştür. 2008 yılı Temmuz ayı, Şubat ayına
oranla oldukça etkili olmak üzere şiddetli ve ekstrem kuraklık şartları etkili olmuştur. Bu
tespit 2008 senesinin ilk yedi ayında hüküm süren kurak şartların yaz mevsimine de
yansıyarak etkisini arttırdığını gösterir (Akbaş, 2014).
08-12 Eylül 2009 tarihleri arasında Marmara Bölgesinde Tekirdağ, İstanbul ve
Balıkesir'in kuzey ilçelerinde meydana gelen şiddetli sağanak yağıştan ciddi ölçüde
etkilenmiş ve afete dönüşen sele bağlı olarak 32 can kaybı ile birlikte 3816 konut ve 1490
işyeri zarar görmüştür. En çok zararı dere yatakları yakınındaki tesis, otoyol, köprü gibi
yapılarla birlikte yerleşim yerleri görmüştür. Maddi kaybın ise en az 70 milyon dolar
civarında olduğu tespit edilmiştir (Kömüşçü ve ark., 2011).
Yine Marmara bölgesinde 27-30 Kasım 2016 tarihlerinde etkili olan sağanak yağış
sisteminden başta Balıkesir'in Ayvalık ile Edremit ilçesi olmak üzere, Çanakkale ve güney
ilçeleri ile Gelibolu Yarımadası etkilenmiştir. Can kaybı olmamakla birlikte aşırı yağışa
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bağlı olarak sel olayları yaşanmıştır. Felaket yazılı ve görsel medyada yankı bulmuş,
mahsur kalanlara AFAD ekiplerinin müdahale ettiği, Çanakkale-İzmir karayolunda tırların
sürüklendiği bölgeler olmuştur. Dile getirilen tarihler arasında toplamda Ayvalık'ta 279.4
mm, Edremit'te 239.5 mm, Çanakkale Gelibolu Milli Parkı'nda 191.2 mm ve Çanakkale
merkezde 163.4 mm yağış kaydedilmiştir.
Bu çalışmada, son yıllarda dünya ve ülkemizin birçok bölgesinde yavaş yavaş
etkileri görülmeye başlayan küresel ölçekli iklim anomalilerinin Çanakkale İli yağış
değerleri üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep olup olmadığı araştırılmıştır. Söz konusu
değişiklik RClimdex, RHtest, Mann-Kendall Test analiz yöntemleri kullanılarak Devlet
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çanakkale istasyonunda ölçülmüş olan 1937-2015
yılları arası yağış verileri kullanılarak söz konusu parametresinin trendi incelenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Anadolu’nun kuzeybatısında, Avrupa ve Asya kıtasında toprakları bulunan olan
Çanakkale, 25° 40' - 27° 30' doğu meridyenleri ile 39° 27' - 40° 45' kuzey paralelleri
arasında yer almaktadır. Topraklarının bir kısmı Ege Bölgesi, geri kalanını tamamlayan
büyük bölümü ise Marmara Bölgesi sınırları içinde yer almaktadır.
İlin topoğrafyası, ekseriyetle dağ ve tepelerin bulunduğu arazilerin koyak da
denilen vadilerle parçalanmasıyla şekillenen engebeli yapıya sahiptir. En yüksek dağı,
Balıkesir sınırındaki 1767 m rakımlı Kazdağı’dır. Diğer yükseltiler Edremit Körfezi’nin
kuzeyinde bu dağın etrafında rakımı 1507 m ile 1030 m arasında değişen Susuztepe,
Gürgen Dağı, Kalafat Tepe, Eğrimermer Tepe, Kocaeğrek Tepe, Hacıöldüren ve
Kocakatran Dağları şeklinde sıralayabiliriz. Bu yapı Biga ilçesinde 500-1000 m civarında
yükseltilerle dalgalı görünümlü yükseltilerle GüneyBatı-KuzeyDoğu istikâmetinde
uzanmaktadır Tarihi Gelibolu Yarımadasının kuzey ve kuzeydoğusunda 726 m yüksekliğe
sahip Koru Dağı ile Tekir Dağlarının uzantıları yer almaktadır. Çanakkale Boğazından
Saroz Körfezine doğru kademeli yapı mevcuttur. Saroz Körfezine uzanan dik yamaçlar,
400 m yüksekliğe ulaşan tepelerle sonlanır (Doğukan ve ark., 2007).
Çanakkale İli'ne, büyük oranda Akdeniz iklimi hâkim olmakla birlikte, biraz
kuzeyde bulunduğu için kış mevsiminde Akdeniz iklimine kıyasla daha soğuktur. En düşük
sıcaklık 02/02/1929 tarihinde -11.5 °C; en yüksek sıcaklık ise 23/07/2007 tarihinde 39.0 °C
olarak kaydedilmiştir. Çanakkale’nin yıllık ortalama sıcaklığı 15.0 °C, ortalama bağıl nem
değeri %73.3; ortalama yağış toplamı 628.8 mm’dir. Uzun yıllara gözlemlerden elde edilen
ortalama iklim parametrelerine ait aylık ortalama değerler Çizelge 1'de gösterilmiştir.
Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü kayıtları gözlem başlangıç zamanı 1929 yılı ancak
düzenli olarak tutulmaya başlandığı yıl 1937 ’dir. Çalışmada 1937-2015 yılları arası 78
yıllık yağış veriler kullanılmıştır.
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Çizelge 1. Çanakkale ili iklim parametrelerinin uzun yıllar ortalaması (1937-2015)
Sıcaklık (°C)
Aylar

Ort.

Mak.

Min.

Güneşlenme Yağışlı
süresi (saat) gün sayısı

Ocak
6.3
9.7
3.2
3.2
12.5
Şubat
6.7
10.3
3.5
4.2
10.8
Mart
8.3
12.4
4.8
5.3
10.1
Nisan
12.6
17.2
8.5
7.2
8.4
Mayıs
17.6
22.6
12.8
9.3
5.8
Haziran
22.3
27.8
16.7
11.1
4
Temmuz
25.1
30.7
19.4
12.6
1.8
Ağustos
25.0
30.6
19.6
11.2
1.3
Eylül
20.9
26.4
15.9
9
3.4
Ekim
16.0
20.7
12.1
6.3
6.6
Kasım
11.9
15.9
8.4
4.3
9.1
Aralık
8.5
11.8
5.4
3.1
12.6
Ortalama
15.1
19.7
10.9
7.2
Toplam
86.4
*Kış mevsiminde açık yüzey buharlaşma rasatları yapılmamaktadır.

Toplam yağış
Buharlaşma
miktarının
miktarı (mm)
ortalaması (mm)
93.7
-*
71.7
-*
68.3
-*
47.0
110.0
32.0
168.3
22.4
217.0
11.7
268.3
6.5
252.2
24.2
170.8
57.0
103.5
86.1
-*
108.2
-*
628.8
1290.1

Çalışmada, günlük ve aylık yağış toplam değerleri kullanılarak yağış ile ilgili iklim
indisleri belirlenerek trend analizi yapılmıştır. İklim indislerinin belirlenmesinde Kanada
Meteoroloji Teşkilatı tarafından geliştirilen ve “http://www.r-project.org” kaynağından
temin edilen R istatistik paketi altında çalışan "RClimDex" yazılımı kullanılmıştır. Bu
yazılımla iklimi oluşturan yağış ve sıcaklık serilerini içeren parametrelere ait indisleri her
istasyon için ayrı ayrı hesaplama olanağını sunmaktadır (Şensoy ve ark., 2005).
R tabanlı istatistik paketi altında çalışan RHTest yazılımı, zaman serileri içerisinde
olabilecek birden fazla değişim noktalarının tespiti için tasarlanmış ve tüm zaman
serilerine uygulanan R tabanlı RHTest analizi doğrusal trend ile iki fazlı regresyon
modeline dayanmaktadır (Wang, 2003)
Periyot içerisinde meydana gelen kırılmalar ile bu kırılmaların istatiksel mi yoksa
belgelenmiş bir sebepten mi oluştuğu (mevcut meta veri ile mi desteklendiği) tespit edilip,
zaman serisinde mümkün kırılmaların büyüklük ve zamanını, homojen bölüm ile kırılmalar
arasındaki doğrusal regresyonu görmek mümkündür (Wang end Feng 2004). Bu tespitler;
“ANNUAL Homogenouse test statistics report:
Year=1949,Fstat=5.0971,pval=0.9723,Fm90=9.3,Fm95=11.07,Fm99=15.25,StepSize=0.
46,SegmLen=62
Year=1998,Fstat=19.5804,pval=1,Fm90=9.3,Fm95=11.02,Fm99=15.16,StepSize=1.05,S
egmLen=66”
ve Şekil 1’deki grafikte görüldüğü gibi ifade edilmiştir.
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Şekil 1. RhTest grafik sonucu
Trend analizinde ise verilerin dağılımından bağımsız, parametrik olmayan “Mann
Kendall Sıra Korelasyon testi” (Mann, 1945; Kendall, 1975) kullanılmıştır. Uygulandığı
zaman serileri içerisinde görülebilecek artma veya azalma yönündeki eğilimlerin istatistiki
olarak önemini sınamada oldukça sık kullanılır. Sonuçlar testte grafiksel olarak ifade
edilirken, gidişin başlangıç noktası da belirlenebilmektedir, (Efe ve ark., 2015).
İncelemeye tabii tutulan hidrometeorolojik zaman serilerinde, veriler baştan
itibaren “xi”, birer birer, kendisinden önceki verilerin kaçının kendisinden büyük olduğu
belirlenir. Bulunan miktara “ni” denirse “xi” veri değerleri bunlarla yer değiştirerek tam
sayılı bir örnek fonksiyon elde edilir, (Toros 1993; Şimşek ve ark., 2013).
Diğer bir deyişle esas veri kullanmaktansa, bunun yerine seri içindeki mertebesi
kullanılır. Bu tam sayıların sıralı toplamları (ni’lerin toplamları) t ile ifade edilirse, test
istatistiği t:

şeklinde hesaplanır. Ortalama (E(t)); varyansı da (var(t)) sırasıyla:
Mann-Kendall test istatistiği u(t) de:

eşitliği ile hesaplanır (Sneyers, 1990).
Şekil 2 ve Şekil 3’te u(t) ve u’(t) değerlerinin yorumlanmasını (Gümüş ve Yenigün,
2006). Zaman içerisinde bir değişimin olmadığı varsayımı, u(t)’nin sıfıra yakın değerleri
ile ifade edilirken u(t)’nin büyük değerleri bir değişiminin varlığına işaret eder. u(t)’nin ±
1.96 değerlerine ulaşması trendin önem seviyesinin %95’lere ulaştığını gösterir. u(t) ise
seri içinde simetrik yönde u(t)’ye benzer şekilde hesaplanır. Grafiksel gösterimde trend
bulunmaması halinde bu iki eğri birbirini birkaç kere altlı üstlü keserler (Şekil 2). Trend
olması halinde ise, iki eğrinin birbirini kesmeleri trendin başlangıç zamanını verir (Şekil
3)” seklinde ifade etmiştir.
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Şekil 2. Trend olmaması durunda u(t)-u’(t) grafiği

Şekil 3. Trend olması durunda u(t)-u’(t) grafiği
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. RClimDex Analizi
Dünyada var olan canlıların yaşamlarının devamlılığı için hayati öneme sahip olan
su, gözle görülmeyen mikroorganizmadan en büyük canlı varlığa kadar, biyolojik yaşam
ve her türlü insan faaliyetleri için vazgeçilmez ihtiyaçların başında gelir. Bu kadar önemli
olan su, bir besin maddesi olmakla birlikte, sahip olduğu mineral ve bileşiklerle
canlılardaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde inanılmaz derecede
etkinli olmaktadır.
Değişen iklim ve artan nüfus, toplumların yaşam için en önemli faktörler arasında
yer alan su kaynaklarının korunması ve geliştirilerek zenginleştirilmesi konusunda
çalışmalar yapmasına sebep olmuştur. Zaman sürecinde su kaynaklarında görülen
değişikliğin ülkelerin içme - kullanma, endüstriyel ve tarımsal açıdan su ihtiyaçlarının
belirlenmesinde önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir (Özfidaner, 2007).
Deniz, göl ve akarsular ile yeraltında sıvı, buzullar ve yüksek kesimlerde katı,
atmosfer içerisinde ise gaz halde bulun su, buharlaşma ve yağış gibi hava olayları ile
sürekli yer değiştirir. İklim elemanları içerisinde en fazla değişkenlik gösteren
parametrelerin başında yağış gelmektedir (Saplıoğlu ve Çoban, 2013).
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Hidrolojik çevrim içerisinde yeryüzündeki suyun buharlaşarak atmosfere, oradan da
yoğunlaşarak yağış seklinde tekrar yeryüzüne dönüşü her yerde ve zamanda homojen
değildir. İklim elemanları içerisinde zaman ve mekân bakımından en fazla değişkenlik
gösteren parametre yağış miktarı olup, bu yönde izlenen artış ve azalışlar, iklim değişimine
yönelik en önemli kanıt özelliği taşımaktadır.
Dünya üzerinde süregelen canlı yaşamı için bu denli öneme sahip suyun geleceğe
yönelik durumunun bilinmesi ve su yönetiminde söz sahibi olabilmek de önem arz
etmektedir. Meydana gelen yağış, yeryüzündeki su kaynaklarının beslenmesinde önemli
olduğu kadar, aşırı şiddet ve miktarda olanlar faydadan öte felaket yaşanmasına sebep
olmaktadır.
Bu ve benzeri sebeplerden dolayı yağış trendinin incelenmesi çok daha önemli hale
gelmektedir. Baraj ve gölet gibi su depolama, tarımsal amaçlı sulama, yerleşim yerlerinin
içme-kullanma suyu, enerji, çevre, şehircilik ve imar altyapıları, ulaşım ve sanayi
sektörüne ait tesislerin projelendirilmesi, yağış trend analizlerinden yararlanılarak hem
emek ve maliyetten tasarruf edilir hem de optimum fayda sağlanabilir. En önemlisi belli
periyotlarda tekerrür eden felaketler sebebiyle can ve mal kaybının önlenmesinde büyük
öneme sahiptir.
Çalışmanın yapıldığı periyotta günlük yağış miktarı toplamı kullanılarak belirlenen
ardışık kurak günler sayısı (CDD) ve 1 günlük maksimum yağış (RX1day) indisleri ile
ilgili eğim hatası eğim tahmininden mutlak olarak küçük olduğu için eğim tahmini
güvenilir olmasına rağmen, trend (Pvalue > 0.05) %95 seviyesinde istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır. Beş günlük maksimum yağış (RX5day), günlük yağış yoğunluğu
indisi (SDII), şiddetli yağışlı gün sayısı (R10), çok şiddetli yağışlı gün sayısı (R20 ve
R25)), ardışık ıslak günler sayısı (CWD), çok ıslak günler (R95p), aşırı ıslak günler
(R99p), yıllık toplam yağış (PRCPTOT) indislerine ait eğim hatası eğim tahminlerinden
mutlak olarak büyük olması sebebiyle eğim tahmini güvenilir olmamakla birlikte bulunan
trend hesabı da istatistksel olarak anlamlı değildir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Çanakkale ili yağış indis çizelgesi
PRCPTOT
R0,1mm
R10mm
R20mm
R95p
R99p
CWD

Eğim
hatası
0.681
0.059
0.023
0.016
0.503
0.342
0.008

Eğim
tahmini
-0.141
-0.116
-0.01
0.001
0.103
0.197
-0.005

Eğim tahmin
güveni
Güvenilmez
Güvenilir
Güvenilmez
Güvenilmez
Güvenilmez
Güvenilmez
Güvenilmez

0.837>0.05
0.051>=0.05
0.647>0.05
0.945>0.05
0.838>0.05
0.565>0.05
0.51>0.05

CDD

0.13

-0.144

Güvenilir**

0.272>0.05

*

RX1day
RX5day
SDDI

0.11
0.166
0.008

0.125
0.15
0.008

Güvenilir**
Güvenilmez
Güvenilmez

0.26>0.05
0.369>0.05
0.298>0.05

*
*
*

İndis- ID

P

Trend G.
seviyesi
*
*
*
*
*
*

Trend
miktarı
-14.4 mm/yy
-11.6gün/yy
1 gün/yy
1 gün/yy
10.3 gün/yy
19.7 gün/yy
0.5 gün/yy
-14.4 gün /
yy
12.5 mm/yy
15 mm/yy
0.8

* Pvalue değeri > 0,05 olduğundan güven seviyesi %95’ten daha düşüktür. İstatistiki olarak anlamlı değildir.
** Eğim tahmini güvenilir olmasına rağmen güven seviyesi %95 altıdır

Şekil 4.a 'da görülen yağışlı günler sayısına ait (R0,1) indis eğim tahmini güvenilir
olmakla birlikte, trend hesabı (0.051>=0.05) %95 güven seviyesinde anlamlı bulunmuş
olup; yüz yıllık periyotta 11.6 gün civarında azalma olduğu söylenebilir.
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Eğim tahminini güvenilir olmayan ve trend değeri %95 güven seviyesinin altında
kalan yıllık yağış toplamı (PRCPTOT) ve şiddetli yağışlı günler sayısı (R10) indislerine
Şekil 4.a; 4.b ve 4.c’de verilmiştir.

- - - Alansal Regrasyon
Doğrusal Regrasyon

Şekil 4.a. Yağışlı günler sayısı

Şekil 4.b. Yıllık yağış toplamı
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Şekil 4.c. Şiddetli yağışlı gün sayısı
3.2. RHTest Analizi
Çalışma periyodunu içeren 1937-2015 arasındaki 78 yıllık periyotta aylık ve yıllık
toplam yağış miktarları RHTest analizi ile incelenerek Çizelge 3 ile Şekil 5’de görüldüğü
gibi kırılmalar zamanı ve büyüklüğü ile belirlenmiştir. RHTest analizi ile seri içerisinde
tespit edilen değişikliğin istatistikî olarak bir anlam taşıması Fstat değerinin Fm90'dan
daha büyük olmasıyla anlamlandırılır (Fstad>Fm90). Diğer taraftan kırılmalar, Fstat
değerinin küçük olduğu durumlarda Pval değeri oranında anlamlı olup; gözlem periyodu
içerisinde olağan dışı müdahaleler (yer değişikliği, bina, yol imarı ile çevresel
düzenlemeler vb.) incelenerek değerlendirme yapılmalıdır.
Yıllık toplam yağış serilerinin incelenmesiyle elde edilen RHTest sonucuna göre
(Şekil 5 ve Çizelge 3) 1950, 1961, 1979 ve 1994 yıllarında görülen artış yönündeki
kırılmalara ait istatistiki değerler, %90 kritik değerin (Fstat<Fm90) altında kaldığı için
anlam ifade etmemektedir. Diğer taraftan kırılmanın tespit edildiği yıllardaki Pval değeri
0.90’dan (%90’ın üzeri) büyük olması, Erlat (1999)’ın El Niño (sıcak) ile La Niña (normal
ya da soğuk) olarak ifade ettiği Pasifik Okyanusu tropik bölgelerinde yaşanan atmosfer
olayları ile birlikte anlamlı bulunmuştur.
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Çizelge 3. Yıllık yağış toplamlarındaki değişim
Yıl

Fstat

Pval

Fm90

Fm95

Fm99

1950
1961
1979
1994

7.8022
4.6669
5.4241
3.2291

0.9894
0.9599
0.9732
0.9185

9.44
9.44
9.38
9.25

11.55
11.55
11.4
11.22

16.97
16.97
16.25
16.17

Değişim
boyutu
193.68
98.24
69.96
235.07

Periyot
uzunluğu
25
29
33
36

1949

1994

Türkiye’de 49 istasyonun 1930-1990 yılları arası yıllık yağış miktarlarında El Niño
olaylarından bir önceki yıllarda belirgin bir artış, olayların başladığı yıllarda azalış ve
olaylardan bir sonraki yıllarda ise yine bir artış eğilimi tespit edilmiştir. La Niño
olaylarından bir önceki yıllardaki yağış değerlerinde zayıf bir artma, olayların başladığı
yıllarda artma ve olaylardan bir sonraki yıllarda ise, azalma eğilimi görülmektedir (Türkeş,
1998).

Şekil 5. Yıllık yağış toplamlarında görülen kırılmalar
3.3. Mann-Kendall Test Analizi
Aylık ve yıllık yağış serilerine uygulanan Mann-Kendall sıra korelasyon testi
sonuçlarına göre %95 güven aralığında artma veya azalma olmadığı tespit edilmiştir. Şekil
6’da görüldüğü gibi yıllık yağış toplamlarındaki eğilim belirgin olmamakla birlikte hafif
azalma yönünde olmasına rağmen %95 güven aralığında artma veya azalma olmadığı
belirlenmiştir. Testte u(t) ve u(t’) eğrilerinin ± 1.96 değerleri arasında (Önem seviyesi
%95’lerde) birbirlerine birkaç kez keserek ve yaklaşarak gitmesi artma veya azalma
yönümde eğilim olmadığı anlamına gelir (Şekil 7). Bu durum, Çanakkale’nin yağış
serilerindeki eğilimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya koymaktadır.
Çanakkale İli'nin yağış serilerinin analizi sonucunda hem RClimDex, hem de
Mann-Kendall mertebe korelasyon testi sonuçlarına göre yıllık yağış toplamlarında zaman
içerisinde herhangi bir artış ve ya azalma eğilimi tespit edilmemiştir.
İncelemenin yapıldığı 1937-2015 arası, yıllık yağış toplamlarının ortalaması 621,3
mm civarında olup; 1937-2005 periyodundaki 616.3 mm ile 2006-2015 periyodundaki
642.7 mm’ye ulaşan ortalamalarda görülen bu artışın Efe ve ark., (2015)’nin farklı sinoptik
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modellerin, yine aynı olmayan coğrafi bölgelerdeki farklı yağış rejimine sebep olabileceği
yorumuyla açıklanabilir. Diğer taraftan yağış kayıtlarında El Niño (sıcak olaylar) ve La
Niña (normal ya da soğuk olaylara) dönemleri sebebiyle görülen kırılmalar haricinde
anlamlı bulgu belirlenememiştir. Aynı şekilde Türkeş ve ark., (2013), İklim
Değişikliğindeki Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporunda son 42 yıllık dönemde yağış
miktarlarında çok fazla değişim olmadığı; sadece ülkemizin kuzeydoğu bölgelerinde az da
olsa artışlar gözlendiği belirtilmektedirler.
Seri

Doğrusal (Seri)

y = -0.1853x + 987.48

980
930
880
830
780
730
680
630
580
530
480
430
380
1937
1940
1943
1946
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015

Yağış (mm)

R2 = 0.001

Yıllar

Şekil 6. Uzun yıllar yağış toplamları ve lineer grafikleri
u(t)

u'(t)

%95 artış

%95 artış

3.0

Güven Aralığı

2.0

u'(t)

1.0
u(t)

0.0
-1.0
-2.0

1937
1940
1943
1946
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015

-3.0
Yıllar

Şekil 7. Uzun yıllar yağış toplamları Mann-Kendall Test istatistiği
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4. SONUÇ
Bu çalışma ile hem RClimDex ve RHTest analizi, hem de Mann-Kendall mertebe
korelasyon testi, sonuçlarına göre yıllık yağış toplamlarında zaman içerisinde herhangi bir
artış ve ya azalma eğilimine rastlanılmamıştır. İncelemenin yapıldığı 1937-2015 yılları
arası 621.3 mm civarında olan yıllık yağış toplamlarının ortalaması, 1937-2005
periyodunda 616.3 mm’den; 2006-2015 periyodunda ise 642.7 mm’ye ulaştığı görülen
artışın Efe ve ark., (2015)’nın farklı sinoptik modellerin, yine aynı olmayan coğrafi
bölgelerdeki farklı yağış rejimine sebep olabileceği yorumuyla açıklanabilir.
RHTest analizi ile belirlenen kırılmalar, yağış kayıtlarında El Niño (sıcak olaylar)
ve La Niña (normal ya da soğuk olaylar) dönemleri sebebiyle görülen kırılmalar haricinde
anlamlı bulgu belirlenememiştir. Türkeş (1998)’in 1930-1990 yılları arasında 49
istasyonun yıllık ve mevsimlik yağış serileri üzerinde yaptığı çalışmanın yıllık yağışlarla
ilgili bulgularıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Yıllık yağış toplamlarında görülen
kırılmaların yaşandığı yıllar, Erlat (1999) ’ın bildirdiği El Niño ve La Niña olaylarının
yaşandığı yıllarla örtüşmektedir.
Yağış serisi içerisinde izlenmesi gereken parametre, eğilimi istatistiki olarak güven
sınırının hemen altında (0.051) kalan yağışlı günler sayısındaki azalma değerleridir. Bu
değer yüz yıllık süreçte 11.6 güne ulaşmıştır. Yağış gözlemlerindeki değişimde karışık
desenler ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle yağış serisi içerisindeki trend değişimini,
komşu gözlem noktaları ile birlikte ve aynı zamanda Spearman Rho, Sen's T testleri gibi
başka yöntemlerle inceleyerek değerlendirmek daha güvenilir ve yararlı sonuçların elde
edilmesine katkı sağlayacaktır.
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Özet
İklim değişikliği konusunda 2001 yılında yapılan hükümetler arası panelde iklim dar anlamda
ortalama hava olarak tanımlanmaktadır. İstatistiksel olarak ise aylarca, binlerce ve hatta
milyonlarca yıllık dönemlerde ortalamalardaki ve değişimlerdeki farklılıktır. Son dönemde çevre
politikaları bağlamında iklim değişikliği; sıklıkla sadece küresel ısınma olarak bilinen ve ortalama
yüzey sıcaklığındaki artışı da içeren modern iklim değişimine atıf yapmaktadır. Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde (UNFCCC) olduğu gibi, insan nedenselliğinden kaynaklı
olduğu varsayımıyla da kullanılmaktadır. Hazırlanan bu çalışma kapsamında, Çanakkale İlinin
1937-2015 döneminde ölçülen sıcaklık değerlerinde her hangi bir eğilimin ya da kırılmanın olup
olmadığı incelenmiştir. Sıcaklık serilerinde özellikle minimum ve ortalama sıcaklık değerleri,
Mann-Kendall mertebe korelasyon analizine, R tabanlı RClimDex ve RHTest analizlerine tabi
tutulmuş ve söz konusu parametrelerin artış eğiliminde olduğu saptanmıştır. Özellikle minimum ve
ortalama sıcaklık serilerinin artış eğiliminde belirlenirken maksimum sıcaklıklarda aynı eğilime
rastlanılmamıştır. Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama; Mart, Nisan,
Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında minimum sıcaklıklarda anlamlı artışlar tespit
edilmiştir. Maksimum sıcaklıklardaki artış ise sadece haziran ayı ile sınırlıdır. RClimDex ile
bulunan iklim indislerinden buzlu günler, serin günler, serin geceler ve soğuk devre süresindeki
azalmalar ile maksimum sıcaklığın 30°C’nin üzerinde olduğu günler sayısı, tropik geceler,
maksimum sıcaklıkların minimumu, minimum sıcaklıkların maksimumu, sıcak geceler, büyüme
sezonu uzunluğundaki artış eğilimi, %95 güven seviyesinde önemli olup; ısınma trendi söz
konusudur.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Sıcaklık, Mann-Kendall, RClimDex, RHTest

TRENDS OF ÇANAKKALE TEMPERATURES VALUE IN THE
GLOBAL CLIMATE OSCILLATION PROCESS
Abstract
According to the intergovernmental panel on climate change in 2001, the climate is narrowly
defined as average weather. Statistically, it is the difference in average and change over months,
thousands and even millions of years. In the context of environmental policies, it refers only to
modern climate change, also known as global warming, which includes an increase in average
surface temperature. It is also used in the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC), assuming that it is rooted in human causality. Within the study of thesis, it has
been analyzed whether there is any refraction in the temperature and precipitation values measured
period from 1937 to 2015 in Çanakkale Province. Temperature series were analyzed by MannKendall rank correlation analysis, R-based RClimDex and RHTest. According to result of tests,
minimum and mean temperature values were tendency to increase. The same tendency was not
observed at maximum temperatures, especially when the increasing tendency of minimum and
average temperature series was determined. Average in March, May, June, July and August;
Significant increases in minimum temperatures were detected in March, April, June, July, August
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and September. The increase in maximum temperatures is limited to only June. The number of
days in the climate indexes with RClimDex that are frosty days, cool days, cool nights and cold
periods and maximum temperature above 30 ° C, tropical nights, maximum temperatures
minimum, maximum temperatures minimum, hot nights, increase in growth season length Is
important at the 95% confidence level; Warming trend.
Key Words: Çanakkale, Mann-Kendall, RClimDex, RHTest, Temperature

1. GİRİŞ
Herhangi bir bölgede etkili olan iklim özelliklerindeki değişim eğilimlerinin
belirlenmesinde büyük öneme sahip olan parametrelerden biri de sıcaklık olup; yer ve
zamandaki farklılıklara bağlı olarak büyük değişimler gösterebilmektedir. Sıcaklığın
değişim göstermesinde yer ve zamandan farklı olarak enlem derecesi, yükseklik, bakı,
deniz ve karasallık özellikleri yanında beşeri faaliyetler (yerleşim, sanayileşme, tarımsal
faaliyetler, baraj ve su iletim yapıları, karayolu, havaalanı gibi ulaşım faaliyetleri ile diğer
faaliyetler) de etkili olmaktadır.
Yerleşim yerleri yoğun olduğu yerler, iklim değişiminin en bariz şekilde görüldüğü
yerlerdir. Büyük şehirlerde oldukça yoğun olarak bulunan bina, yol ve endüstriyel alan gibi
ortam materyalleri, güneş radyasyonunun değişime uğramasına sebep olması sonucu bu
mekânlarda farklılaşmış yerel iklimler özellikleri görülür. Farklılaşmış İklim özelliklerinin
temel faktörlerini binaların şekli, yüksekliği; yol, bina ve endüstriyel alan gibi yüzey
malzemeleri ve şehirsel ısı kaynakları ve hava kalitesi gibi unsurlar oluşturur (Landsberg,
1981; Marsh, 1991).
Isı adası etkisi diye bilinen, gündüz saatlerinde şehir alanlarında depolanarak uzun
dalgalı termal ışınım olarak geceleri atmosfere bırakılan ısı enerjisi, geceleri hava
sıcaklığının artmasına neden olur (Türkeş, 2002). Antropojenik nedenlerle şehirlerde
oluşan sıcaklık artışı konveksiyonel hareketlerle parçacıkların yükselmesine sebep olur.
Yükseltinin artması ve havanın soğumasıyla birlikte bu parçacıklar yer seviyesine paralel
hareketlerle şehir kıyılarına yönelerek çökme eğilimine girerler. Sonuçta yerleşim yerinin
çevresinde yoğunluğu az; merkezlerde ise daha yoğun karaktere sahip ısı adası ve toz
kubbesi oluşur (Göksu, 1993).
Genel olarak sıcak bir dönemin etkili olduğu Ortaçağ’da kayıtlarından anlaşıldığı
kadarıyla M.S. 950’lerden itibaren sıcak iklim şartlarının başlamasıyla bitki ve hayvan
türlerinde değişiklikler ortaya çıkmış; zararlı hayvanlar ekvatordan kuzeye göç etmiş ve
yağışlarda değişiklikler meydana gelmiştir. Tropik şartlarda daha serin ve daha ılıman
iklime uyumlu olan Mayalar yeni şartlara adapte olamamıştır (Özdemir, 2004).
Sanayi devriminin 18. yüzyılın son çeyreğinde başlamasıyla birlikte başta nüfus ve
sanayileşmede görülen hızlı artış sonucu 1950’li yıllardan itibaren insan aktivitesi ve
sanayi sistemleri tarafından atmosfere bol miktarda bırakılan CO2, CH4, N2O gibi gazların
normalin üzerinde sera etkisi oluşturması sonucu, troposfer tabakasının yer seviyesine
yakın olan canlıların yaşam faaliyetlerini devam ettirdiği bölümünde sıcaklığın giderek
artmasına neden olmaktadır. Yeryüzü sıcaklığının artışı veya küresel iklim değişikliğinin
görülmesinde sera gazlarının etkisi göz ardı edilemez düzeyde önemlidir. Güneşten gelen
ve yeryüzünden yansıyan radyasyonun bir kısmı sera gazlarınca tutularak, insan ve diğer
canlıların yaşamlarını devam ettirebileceği sıcaklık şartlarının korunması sağlanır. Aksine
atmosferdeki sera gazları olmasaydı dünya yüzeyinin sıcaklık ortalamasının, günümüze
göre 33 °C daha soğuk olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle son 30 yıllık periyotta ilk
sıralarda teknolojik gelişmeler, aşırı yakıt tüketimi ve nüfus artışı gibi sebeplerle atmosfere
salınan sera gazlarının artması, ozon tabakasında ortaya çıkan incelme gibi sebeplerle
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küresel ısınma gerçeğinin etkileri artarak devam etmektedir. Küresel ısınmanın dünyanın
her bölgesinde sıcaklıklarda görülen artış olmayıp; dünyanın belirli bölgesinde aşırı
sıcakların başlamasıyla orman yangınlarında görülecek hızlı yayılma, çölleşmenin
yaşandığı alanlarda artma, hatta insanların hayatını tehlikeye atacak seviyelere çıkması,
diğer taraftan aynı zamanda başka bölgelerde anormal yağışların etkisiyle büyük alanların
taşkınlara maruz kalması, sel ve su baskınlarının artması, aşırı erozyon gibi doğa
olaylarının yaşanması halidir. (Appenzerler and Dimick, 2004; Bozoğlu ve ark. 2003;
Ersoy, 2006).
Ülkemiz, farklı topoğrafik yapısı ve konumu nedeni ile karmaşık iklim özelliğine
sahiptir. Buna bağlı olarak da küresel ısınma olgusundan en çok etkilenecek ülkelerin
başında yer almaktadır (Öztürk, 2002).
Bu çalışmada, son yıllarda dünya ve ülkemizin birçok bölgesinde yavaş yavaş
etkileri görülmeye başlayan küresel ölçekli iklim anomalilerinin Çanakkale İli sıcaklık
değerleri üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep olup olmadığı araştırılmıştır. Söz konusu
değişiklik RClimdex, RHtest, Mann-Kendall Test analiz yöntemleri kullanılarak Devlet
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çanakkale istasyonunda ölçülmüş olan 1937-2015
yılları arası sıcaklık verileri kullanılarak söz konusu parametresinin trendi incelenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Anadolu’nun kuzeybatısında, Avrupa ve Asya kıtasında toprakları bulunan olan
Çanakkale, 25° 40' - 27° 30' doğu meridyenleri ile 39° 27' - 40° 45' kuzey paralelleri
arasında yer almaktadır. Topraklarının bir kısmı Ege Bölgesi, geri kalanını tamamlayan
büyük bölümü ise Marmara Bölgesi sınırları içinde yer almaktadır.
İlin topoğrafyası, ekseriyetle dağ ve tepelerin bulunduğu arazilerin koyak da
denilen vadilerle parçalanmasıyla şekillenen engebeli yapıya sahiptir. En yüksek dağı,
Balıkesir sınırındaki 1767 m rakımlı Kazdağı’dır. Diğer yükseltiler Edremit Körfezi’nin
kuzeyinde bu dağın etrafında rakımı 1507 m ile 1030 m arasında değişen Susuztepe,
Gürgen Dağı, Kalafat Tepe, Eğrimermer Tepe, Kocaeğrek Tepe, Hacıöldüren ve
Kocakatran Dağları şeklinde sıralayabiliriz. Bu yapı Biga ilçesinde 500-1000 m civarında
yükseltilerle dalgalı görünümlü yükseltilerle GüneyBatı-KuzeyDoğu istikâmetinde
uzanmaktadır Tarihi Gelibolu Yarımadasının kuzey ve kuzeydoğusunda 726 m yüksekliğe
sahip Koru Dağı ile Tekir Dağlarının uzantıları yer almaktadır. Çanakkale Boğazından
Saroz Körfezine doğru kademeli yapı mevcuttur. Saroz Körfezine uzanan dik yamaçlar,
400 m yüksekliğe ulaşan tepelerle sonlanır (Doğukan ve ark., 2007).
Çanakkale İli'ne, büyük oranda Akdeniz iklimi hâkim olmakla birlikte, biraz
kuzeyde bulunduğu için kış mevsiminde Akdeniz iklimine kıyasla daha soğuktur. En düşük
sıcaklık 02/02/1929 tarihinde -11.5 °C; en yüksek sıcaklık ise 23/07/2007 tarihinde 39.0 °C
olarak kaydedilmiştir. Çanakkale’nin yıllık ortalama sıcaklığı 15.0 °C, ortalama bağıl nem
değeri %73.3; ortalama yağış toplamı 628.8 mm’dir. Uzun yıllara gözlemlerden elde edilen
ortalama iklim parametrelerine ait aylık ortalama değerler Çizelge 1'de gösterilmiştir.
Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü kayıtları gözlem başlangıç zamanı 1929 yılı ancak
düzenli olarak tutulmaya başlandığı yıl 1937’dir. Çalışmada 1937-2015 yılları arası 78
yıllık yağış veriler kullanılmıştır.
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Çizelge 1. Çanakkale ili iklim parametrelerinin uzun yıllar ortalaması (1937-2015)
Sıcaklık (°C)
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ortalama
Toplam

Ort.

Mak.

Min.

Güneşlenme
süresi (saat)

6.3
6.7
8.3
12.6
17.6
22.3
25.1
25.0
20.9
16.0
11.9
8.5
15.1
-

9.7
10.3
12.4
17.2
22.6
27.8
30.7
30.6
26.4
20.7
15.9
11.8
19.7
-

3.2
3.5
4.8
8.5
12.8
16.7
19.4
19.6
15.9
12.1
8.4
5.4
10.9
-

3.2
4.2
5.3
7.2
9.3
11.1
12.6
11.2
9
6.3
4.3
3.1
7.2
-

Yağışlı
gün sayısı
12.5
10.8
10.1
8.4
5.8
4
1.8
1.3
3.4
6.6
9.1
12.6
86.4

Toplam yağış
miktarının
ortalaması (mm)
93.7
71.7
68.3
47.0
32.0
22.4
11.7
6.5
24.2
57.0
86.1
108.2
628.8

Buharlaşma
miktarı (mm)
-*
-*
-*
110.0
168.3
217.0
268.3
252.2
170.8
103.5
-*
-*
1290.1

*Kış mevsiminde açık yüzey buharlaşma rasatları yapılmamaktadır.

Çalışmada, günlük ve aylık yağış toplam değerleri kullanılarak yağış ile ilgili iklim
indisleri belirlenerek trend analizi yapılmıştır. İklim indislerinin belirlenmesinde Kanada
Meteoroloji Teşkilatı tarafından geliştirilen ve “http://www.r-project.org“ kaynağından
temin edilen R istatistik paketi altında çalışan “RClimDex” yazılımı kullanılmıştır. Bu
yazılımla iklimi oluşturan yağış ve sıcaklık serilerini içeren parametrelere ait indisleri her
istasyon için ayrı ayrı hesaplama olanağını sunmaktadır (Şensoy ve ark., 2005).
R tabanlı istatistik paketi altında çalışan RHTest yazılımı, zaman serileri içerisinde
olabilecek birden fazla değişim noktalarının tespiti için tasarlanmış ve tüm zaman
serilerine uygulanan R tabanlı RHTest analizi doğrusal trend ile iki fazlı regresyon
modeline dayanmaktadır (Wang, 2003)
Periyot içerisinde meydana gelen kırılmalar ile bu kırılmaların istatiksel mi yoksa
belgelenmiş bir sebepten mi oluştuğu (mevcut meta veri ile mi desteklendiği) tespit edilip,
zaman serisinde mümkün kırılmaların büyüklük ve zamanını, homojen bölüm ile kırılmalar
arasındaki doğrusal regresyonu görmek mümkündür (Wang ve Feng, 2004). Bu tespitler;
“ANNUAL Homogenouse test statistics report:
Year=1949,Fstat=5.0971,pval=0.9723,Fm90=9.3,Fm95=11.07,Fm99=15.25,StepSize=0.
46,SegmLen=62
Year=1998,Fstat=19.5804,pval=1,Fm90=9.3,Fm95=11.02,Fm99=15.16,StepSize=1.05,S
egmLen=66”
ve Şekil 1’deki grafikte görüldüğü gibi ifade edilmiştir.
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Şekil 1. RhTest grafik sonucu
Trend analizinde ise verilerin dağılımından bağımsız, parametrik olmayan “Mann
Kendall Sıra Korelasyon testi” (Mann, 1945; Kendall, 1975) kullanılmıştır. Uygulandığı
zaman serileri içerisinde görülebilecek artma veya azalma yönündeki eğilimlerin istatistiki
olarak önemini sınamada oldukça sık kullanılır. Sonuçlar testte grafiksel olarak ifade
edilirken, gidişin başlangıç noktası da belirlenebilmektedir, (Efe ve ark., 2015).
İncelemeye tabii tutulan hidrometeorolojik zaman serilerinde, veriler baştan
itibaren “xi”, birer birer, kendisinden önceki verilerin kaçının kendisinden büyük olduğu
belirlenir. Bulunan miktara “ni” denirse “xi” veri değerleri bunlarla yer değiştirerek tam
sayılı bir örnek fonksiyon elde edilir, (Toros, 1993; Şimşek ve ark., 2013).
Diğer bir deyişle esas veri kullanmaktansa, bunun yerine seri içindeki mertebesi
kullanılır. Bu tam sayıların sıralı toplamları (ni’lerin toplamları) t ile ifade edilirse, test
istatistiği t:

şeklinde hesaplanır. Ortalama (E(t)); varyansı da (var(t)) sırasıyla:
Mann-Kendall test istatistiği u(t) de:

eşitliği ile hesaplanır (Sneyers, 1990).
Şekil 2 ve Şekil 3’te u(t) ve u’(t) değerlerinin yorumlanmasını (Gümüş ve Yenigün,
2006). Zaman içerisinde bir değişimin olmadığı varsayımı, u(t)’nin sıfıra yakın değerleri
ile ifade edilirken u(t)’nin büyük değerleri bir değişiminin varlığına işaret eder. u(t)’nin ±
1.96 değerlerine ulaşması trendin önem seviyesinin %95’lere ulaştığını gösterir. u(t) ise
seri içinde simetrik yönde u(t)’ye benzer şekilde hesaplanır. Grafiksel gösterimde trend
bulunmaması halinde bu iki eğri birbirini birkaç kere altlı üstlü keserler (Şekil 2). Trend
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olması halinde ise, iki eğrinin birbirini kesmeleri trendin başlangıç zamanını verir (Şekil
3)” seklinde ifade etmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. RClimDex Analizi
Canlıların yaşamlarını sürdürdüğü fiziksel çevreye ait özellikler hayat faaliyetleri
üzerinde derin etkilere sahiptir. Bu özelliklerin en önemlilerini iklim elemanları oluşturur.
Yaşam şartlarını ve özelliklerini belirleyen en önemli faktör sıcaklık olup; kısaca “bir
cisimden diğer bir cisme ısı akışını tayin eden hâl” seklinde tarif edilir. Isı ise bir enerji
çeşidi olup; moleküllerin hareket enerjisi ile oluşur. Dünyanın başlıca ısı enerji kaynağı
güneştir.

Şekil 2. Trend olmaması durunda u(t)-u’(t) grafiği

Şekil 3. Trend olması durunda u(t)-u’(t) grafiği
Her türlü canlının sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için normal bir
sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Sıcaklığın çok yüksek ya da çok düşük alması hayat şartlarını
olumsuz etkiler. Dünya var olduğu sürece canlıların yaşam alanları ve tarzları, diğer
faktörlerin yanında özellikle sıcaklığın seyrine göre şekillenmiştir. Ortalama hava
sıcaklığındaki 1 ˚C’lik değişiklik, birçok canlı türünün yaşam şartlarını olumlu yönde
etkilerken, diğer birçok tür için olumsuz şartların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Başta sıcaklık faktörünün belirlediği iklim özelliklerinin rahat yaşam şartlarını
sağladığı yerler tercih edildiği gibi, tarihte büyük istilaların hatta savaşların sebebi olduğu
bilinmektedir. Günümüzde insanlığın şekillenmesinde bu denli önemli olan iklim
parametrelerinden sıcaklığın, oldukça fazla sayıda bilimsel çalışmaya konu olarak trendi
incelenmiştir. Sıcaklık ile ilgili trendin belirlenmesi hayatımızdaki sıradan günlük
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faaliyetlerden, en karmaşık olayların planlanmasına esas oluşturmaktadır. Diğer bir
ifadeyle sıcaklık trendinin belirlenmesi tarımsal faaliyetlerden imar planlarına, kültür ve
turizm faaliyetlerinden eğitim ve sağlığa, ulaşım ve sigortacılıktan savunmaya kadar
yaşamın içindedir. Tarımsal açıdan bakıldığında sıcaklık, evapotrasnpirasyonun etkileyen
en önemli etmenlerin başında gelmektedir. Sıcaklıklardaki değişimler ve dalgalanmalar,
doğrudan suya olan talepte değişimlere neden olur.
Çalışmanın yapıldığı periyotta günlük maksimum ve minimum sıcaklık değerleri
kullanılarak belirlenen “Buz Günleri (ID0), Serin Geceler (TN10p), Serin Günler (TX10p),
Soğuk Devre Süresi İndikatörü (CSDI) ve Günlük Sıcaklık Genişliği (DTR)” indislerinde
azalmalar ile Minimuların Minimumu (TNn), Maksimumların Maksimumu (TXx),
Minimumların maksimumu (TNx), Sıcak Geceler (TN90p), Maksimumu 30 ˚C'den büyük
olan günler (Su30) ve Tropik Geceler (TR20)” indislerindeki artışlar, eğim hatası eğim
tahmininden mutlak olarak küçük olması hasebiyle eğim tahmini güvenilir olup; trend
(Pvalue < 0,05) %95 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
“Donlu Günler (FD0), Sıcak Günler (TX90p) ve Sıcak Devre Süresi İndikatörü
(WSDI)” indislerinde eğim hatası eğim tahminlerinden mutlak olarak büyük olması
sebebiyle eğim tahmini güvenilir olmadığı söylenebilir. Bu indislerle birlikte Maksimum
Sıcaklıkların Minimumu (TXn) güvenilir olmasına rağmen elde edilen trend sonuçları
(P>0.05) istatistiksel açıdan önemli değildir (Çizelge 2). Bu indislere ait örnek grafiklere
Şekil 4.a ve b'de yer verilmiş olup; elde edilen bulgulardan donlu günler sayısı ile sıcak
günlere ait indisler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “1971-2004 Yılları Arası Türkiye
İklim İndisleri” çalışmasında Şensoy ve ark. (2005)’nin tespit ettiği durumun tersi; diğer
indis değerleri birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür.

Şekil 4.a. Tropik geceler indisi
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Şekil 4.b. Maksimum sıcaklıkların minimumu indisi
Tablo 2. Çanakkale ili iklim indis çizelgesi (Sıcaklık)
İndisID

İndis adı

Eğim
hatası

Eğim
tah.

Eğim
tahmin
güveni
Güvenilmez
Güvenilir
Güvenilir
Güvenilir

P

Trend
güven
seviyesi

Trend
miktarı

<%95*
-0.9 gün/yy
0.315>0.05
0.008
-0.009
%95
-16.7 gün/yy
0<0.05
Buz günleri
0.042
-0.167
%95
-16.6 gün/yy
0<0.05
Serin geceler 0.019
-0.166
%95
-4 gün/yy
0.043<0.05
Serin günler 0.02
-0.04
Soğuk devre
0<0.05
%95
-11gün/yy
CSDI
süresi
0.029
-0.111 Güvenilir
indikatörü
%95
3.6 ºC/yy
0.001<0.05
TNn
Min Tmin
0.01
0.036
Güvenilir
%95
16.7 gün/yy
0.026<0.05
Su30
Tmak>30ºC
0.074
0.167
Güvenilir
Tropik
0<0.05
%95
56.5 gün/yy
TR20
0.06
0.565
Güvenilir
Geceler
%95
1.9ºC/yy
0.011<0.05
TXx
Mak Tmak
0.007
0.019
Güvenilir
<%95*
1.1ºC/yy
0.285>0.05
TXn
Min Tmak
0.01
0.011
Güvenilir
0<0.05
%95
2.9ºC/yy
TNx
Mak Tmin
0.006
0.029
Güvenilir
Sıcak
0<0.05
%95
11.5 gün/yy
TN90p
0.02
0.115
Güvenilir
geceler
<%95
0.1 gün/yy
TX90p Sıcak günler 0.024
0.001
Güvenilmez 0.955>0.05
Büyüme
0.026<0.05
%95
19.1 gün/yy
GSL
0.084
0.191
Güvenilir
sezonu uz.
Günlük
0<0.05
%95
-1.7ºC/yy
DTR
sıcaklık
0.003
-0.017 Güvenilir
genişliği
Sıcak devre
<%95
4. 4 gün/yy
WSDI
süresi
0.042
-0.044 Güvenilmez 0.296>0.05
indikatörü
*Eğim hatası, eğim tahmini mutlak değerinden büyük olduğu için tahmine güvenilmez.

FD0
ID0
TN10p
TX10p

Donlu Günler
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3.2. RHTest Analizi
Araştırmanın yapıldığı 1937-2015 arası aylık ve yıllık sıcaklık ortalamaları
üzerinde RHTest analizi yapılarak 78 yıllık periyot içerisinde Çizelge 3 ile Şekil 5 ’de
görüldüğü gibi kırılmalar büyüklük ve zamanı ile birlikte tespit edilmiştir. RHTest analizi
ile seri içerisinde tespit edilen deişikliğin istatistiksel olarak bir anlam taşıması için Fstat
değeri Fm90'dan daha büyük olmalıdır (Fstad>Fm90). Fstat değerinin küçük olduğu
durumlarda kırılmalar, Pval değeri oranında öneme sahip olup; gözlem periyodu ile ilgili
dışarıdan müdahaleler (yer değişikliği, bina, yol imarı ile çevresel düzenlemeler vb.)
incelenerek değerlendirme yapılmalıdır.
Çizelge 3. Yıllık ortalama sıcaklıklardaki değişim
Yıl

Pval

Fm90

Fm95

Fm99

5.0971
19.5804

0.9723
1

9.3
9.3

11.07
11.02

15.25
15.16

Değişim
boyutu
0.46
1.05

Periyot
uzunluğu
62
66

1998

1949

1949
1998

Fstat

Şekil 5. Ortalama sıcaklıklarda görülen kırılmalar
Şekil 5 ve Çizelge 3’te görüldüğü gibi uzun yıllar aylık ortalama sıcaklık serisinde
1949 yılında 0.46°C tahmin değerindeki değişim, 5.0971<9.3 (Fstat kritik değerinin %90
kritik değerinden küçük) olduğu ve gözlem sürecinde kayda değer bir bilgi olmaması
hasebiyle istatistiki öneme sahip olmamakla birlikte; %97.23 güven sınırında
(Pval=0.9723) olduğundan anlamlıdır. Bu değer 1937-1998 arasındaki 62 yıllık sürenin
değişim noktası adımı olup; değişimden önceki ve sonraki bölümler homojen olarak kabul
edilmiştir. 1998 yılında tespit edilen kırılma istatistiksel olarak önemlidir (Fstat>Fm90,
Fm95 ve Fm99).
Şekil 6 ve Çizelge 4’te de görülebileceği gibi, ortalama minimum sıcaklıklarda
normal eğilimin aksine 1947 ve 1970 yıllarındaki negatif yönlü kırılmalar (-0.6 ve -0.54)
Fstat değerlerinin Fm90 kritik değerinden küçük olduğu için önemli bulunmamış; ancak
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Pval değerine göre 1947’de %93.7, 1970’te %91.06 önem seviyesinde anlamlıdır. 1997
yılında görülen pozitif yönlü kırılma da Fstat değerlerinin Fm90 kritik değerinden küçük
olmasından dolayı önem arz etmediği ve Pval değerine göre %97.19 önem seviyesinde
anlamlıdır. Her üç değişim için istasyon veri/bilgi geçmişi iyi incelenmelidir.
Çizelge 4. Minimum sıcaklıkların ortalamalarına ait değişim
Fm90

Fm95

Fm99

1947
1970
1997

3.7197
3.0072
5.1711

0.937
0.9106
0.9719

9.38
9.27
9.21

11.4
11.07
11.09

16.25
15.24
15.55

Değişim
boyutu
-0.6
-0.54
0.54

Periyot
uzunluğu
34
50
45

1997

Pval

1970

Fstat

1947

Yıl

Şekil 6. Minimum sıcaklıkların ortalamalarına ait kırılma noktaları
Çizelge 5. Maksimum sıcaklıkların ortalamalarına ait değişim
Değişim
Yıl
Fstat
Pval
Fm90
Fm95
Fm99
boyutu
1949 12.5789 0.9985 9.44
11.55
16.97
0.89
1965 3.2929 0.9221 9.25
11.22
16.17
-0.44
1988 0.1344 0.2845 9.27
11.07
15.24
0.43
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Şekil 7. Maksimum sıcaklıkların ortalamalarına ait kırılma noktaları
Çizelge 5 ve Şekil 7’de de görülebileceği gibi maksimum sıcakların yıllık
ortalamaları analizi sonucu 1937’den 2015 yılına kadar olan 78 yıllık periyot içerisinde
1949 yılında artış görülen 0.89 değerindeki değişiklik adımı Fm90 ve Fm95 kritik seviye
değerine göre daha büyük olduğu için anlamlıdır. 1956 yılında %92.21 önem seviyesinde
görülen değişiklik veri bilgi geçmişiyle anlamlı olacaktır.
3.3 Mann-Kendall Test Analizi
Seri

Doğrusal (Seri)

u(t)

u'(t)

%95 artış

%95 artış

y = 0.0129x - 10.508
17

6.0

2

R = 0.1951

5.0
4.0

Güven Aralığı

Sıcaklık (˚C)

16
15
14

u'(t)

3.0
2.0
1.0
0.0

u(t)

-1.0
-2.0
-3.0

1937
1940
1943
1946
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015

2006
2009
2012
2015

1994
1997
2000
2003

1982
1985
1988
1991

1973
1976
1979

1961
1964
1967
1970

1949
1952
1955
1958

1937
1940
1943
1946

13

Yıllar

Yıllar

Şekil 8. Yıllık sıcaklık ortalamaları ile lineer grafikleri ve Mann-Kendall Test istatistiği
Aylık ve yıllık ortalama sıcaklık serilerine uygulanan Mann-Kendall sıra
korelasyon testi sonuçlarına göre %95 güven aralığında artış eğilimine sahiptir. Şekil 8’de
görüldüğü üzere 1937-2015 yılları arasında ortalama sıcaklıkta 1.29 ºC’lik artış
belirlenmiştir. Gözlem zamanının başlangıcında 1937-1949 yılları arasında düzensiz
salınımlar görülmektedir. 1950-1966 yılları arası az da olsa artma eğilimindeki gidiş, 1967
yılından itibaren 1998 yılına kadar negatif yönde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra da
pozitif yönde eğilim devam etmektedir.
Minimum sıcaklıkların ortalamalarına ait eğilim Şekil 9’te görüldüğü gibi periyot
başındaki salınım 1947-1950 arası azalma eğilimine girerek 1949 yılında en düşük değer
kaydedilmiştir. 1950 'den sonra tekrar pozitif yönde eğime sahip olan yıllık ortalama
minimum sıcaklıkların 1970-1997 yılları arası uzun yıllar ortalaması ve altında
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seyretmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 1997 ve sonraki yıllarda zaman serisi
salınımına ait eğim pozitif yönde artmış ve iklimdeki normal dağılım %95 güven
aralığında artış değerinin 2.3 ºC’ye ulaşması anlamlıdır. Periyot içerisinde minimum
sıcaklıklardaki artış değeri 3.5 ºC dir. Şekil 9 ’a göre %95 güven aralığında 1944 yılından
itibaren artış eğilimi 1990 ’ların sonuna kadar devam etmiş olup; 2000 yılından itibaren
kısa süreli de olsa eğilim tersine dönerek 2004 yılında periyot içerisinde en düşük değere
ulaşmıştır. 2005 yılından sonra tekrar yükselmeye başlamıştır.
Seri

Doğrusal (Seri)

y = 0.023x - 34.817

Seri

Doğrusal (Seri)

y = 0.023x - 34.817

R2 = 0.4534

R2 = 0.4534

12

2006
2009
2012
2015

1994
1997
2000
2003

1937
1940
1943
1946

2006
2009
2012
2015

1994
1997
2000
2003

1982
1985
1988
1991

1973
1976
1979

9
1961
1964
1967
1970

10

9
1949
1952
1955
1958

10

1982
1985
1988
1991

11

1973
1976
1979

11

1961
1964
1967
1970

12

1949
1952
1955
1958

Sıcaklık (˚C)

13

1937
1940
1943
1946

Sıcaklık (˚C)

13

Yıllar

Yıllar

Şekil 9. Yıllık ortalama minimum sıcaklıklar ile lineer grafikleri ve Mann-Kendall Test
istatistiği
Seri

Doğrusal (Seri)

u(t)

22
y = 0.0056x + 8.4587

%95 artış

%95 artış

u'(t)

3.0

R2 = 0.0324

21

2.0
Güven Aralığı

Sıcaklık (˚C)

u'(t)

4.0

20
19

1.0
0.0

u(t)

-1.0
-2.0
-3.0
1937
1940
1943
1946
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015

2006
2009
2012
2015

1994
1997
2000
2003

1982
1985
1988
1991

1973
1976
1979

1961
1964
1967
1970

1949
1952
1955
1958

1937
1940
1943
1946

18

Yıllar

Yıllar

Şekil 10. Yıllık ortalama maksimum sıcaklıklar ile lineer grafikleri ve Mann-Kendall Test
istatistiği
Güven aralığı %95 seviyesinde olan yıllık ortalama maksimum sıcaklıkların periyot
başındaki salınımı 1949 yılından itibaren 1952’ye kadar olan sıçrama önemli olup; artış
yönündeki eğilim 1963 yılına kadar devam etmiştir. 1963 ve 1964 yıllarındaki düşüşe
müteakip, 1999 yılında belirgin hale gelen ve periyot içerisinde 1.9°C’ye ulaşan artış
değeri önemli olarak değerlendirilmiştir (Şekil 10). Periyodun geneline baktığımız zaman
ortalama ve minimum sıcaklıklarda görülen eğilim maksimum sıcaklıklarda tespit
edilmemiştir. Sıcaklık serilerinin genelinde yapılan Mann-Kendall Test analiz sonuçlarıyla
bulunan sonuçlar toplu olarak Çizelge 6 'da yer almaktadır.
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Çizelge 6. Mann-Kendall test analizi sonuçları
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık

Ortalama sıcaklık
Güven aralığı Trend eğilimi
%95
Yok
%95
Yok
%95
Var
%95
Yok
%95
Var
%95
Var
%95
Var
%95
Var
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Var

Ortalama maksimum sıcaklık
Güven aralığı Trend eğilimi
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok
%95
Yok

Ortalama minimum sıcaklık
Güven aralığı Trend eğilimi
%95
Yok
%95
Yok
%95
Var
%95
Var
%95
Var
%95
Var
%95
Var
%95
Var
%95
Var
%95
Var
%95
Yok
%95
Yok
%95
Var

4. SONUÇ
Çanakkale iline ait sıcaklıkların RClimDex yazılımıyla yapılan analizi sonucunda,
iklim indisleri tespit edilmiştir. Buz Günleri, Serin Geceler, Serin Günler, Soğuk Devre
Süresi İndikatörü ve Günlük Sıcaklık Genişliği indislerinde azalmalar, Minim Sıcaklıkların
Minimumu, Maksimum Sıcaklıkların Maksimumu, Minimum Sıcaklıkların Maksimumu,
Sıcak Geceler, Maksimumu 30 ˚C'den büyük olan günler ve Tropik Gecelere ait indislerde
de %95 güven seviyesinde artışlar tespit edilmiştir.
Mann-Kendall mertebe korelasyon test analizinde ortalama sıcaklıklardaki Mart,
Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları; minimum sıcaklıkların ortalamasındaki Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında %95 güven
seviyesinde yıllık ortalama değerlerinde artış eğilimi tespit edilmiştir.
RHTest analizi sonucu %95 güven aralığında, ortalama sıcaklıklarda 1998 yılı ve
ortalama maksimum sıcaklıklardaki 1949 yılı, sıcaklık serilerinin pozitif yönlü olarak
kırılma gösterdiği yıllar olmuştur. 1949 yılındaki gözlemler ile ilgili sağlıklı metaveri
bilgisi olmadığı için bu yıla ait kırılma hakkında yapılacak yorum veri-bilgi incelemesiyle
sağlıklı olacaktır.
Belirgin bir biçimde minimum sıcaklıklarda olmak üzere ortalama sıcaklıklarda
artış eğiliminden söz etmek mümkündür. Tespit edilen bu eğilim, Chandler (1965),
Landsberg (1981), Marsh (1991), Göksu (1993), Türkeş (2002), Çiçek (2004), Çiçek ve
Türkoğlu (2005), Çiçek ve Türkoğlu (2009), Em vd (2007) ve Gönençgil (2011)'in
çalışmalarında belirtilen nedenlerden ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesinde kıyaslanabilir sürelerde gözlenen iklimin doğal değişimine ek olarak, iklim
parametrelerinde de hafif değişikliğin nedeni sanayi devrimi sonrası hem doğal, hem de
insan kaynaklı küresel boyutta atmosfer bileşimindeki değişimden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Ayrıca, mevcut meteoroloji istasyonlarının zaman içerisinde şehir
içlerinde kalması, söz konusu ölçülen değerlerin Chandler (1963) ve Göksu (1993)’nun
bildirdiği gibi ısı adası etkisi sonucu hafifte olsa bir artışa neden olduğu şeklinde
değerlendirilmektedir.
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FIRAT-DİCLE HAVZASINDA BULUNAN TUNCELİ-ERZİNCANELAZIĞ İLLERİNDE STANDART SÜRELERDEKİ MAKSİMUM
YAĞMURLARIN DEĞİŞİMİNİN ANALİZİ
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Özet
Fırat-Dicle havzasının memba kısmında yer alan Erzincan Elazığ ve Tunceli illerinin su
potansiyelleri Fırat- Dicle nehirleri için büyük öneme sahiptir. Fırat-Dicle nehirleri gerek jeopolitik
konumu gerekse taşıdığı su miktarı bakımından Türkiye’nin en önemli sınır aşan sularındandır. Bu
kapsamda geçmişten günümüze olan iklimsel elemanlarındaki (yağış, sıcaklık vs.) değişiklikler
Türkiye ve sınır komşuları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Fırat-Dicle
havzasında bulunan Tunceli, Elazığ ve Erzincan illerinde bulunan yağış istasyonlarından elde
edilen veriler kullanılarak standart sürelerdeki maksimum yağışların değişiminin analizi
yapılmıştır. Bu amaçla istasyonlardan elde edilen verilere önce normallik ve homojenlik testleri
uygulanmıştır. Ardından Grafiksel Yaklaşım (Şen Yöntemi), Mann Kendall Test ve Birim Kök
Testi ile verilerde trend varlığı araştırılmıştır. Son olarak Pettitt Test ve Standart Homojenlik
Testleri ile varsa trendin değişim noktaları belirlenmeye çalışılmıştır. Her bir istasyonda 6.12 ve 24
saatlik standart sürelerdeki maksimum yağış verilerine uygulanan testler sonucunda istatistiki
anlamda önemli olarak; 6 saatlik verilerde, Tunceli İstasyonunda, 12 saatlik verilerde, Elazığ ve
Tunceli İstasyonlarında, 24 saatlik verilerde ise Erzincan İstasyonunda Trend varlığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Birim Kök Testi, Mann Kendall Testi, Pettitt Testi, Şen Yöntemi, Trend
Analizi

ANALYSIS OF THE VARIABILITY OF MAXIMUM RAINS AT
DURING STANDART DURATIONS OF TUNCELİ-ERZİNCANELAZIĞ CITIES IN THE FIRAT – DİCLE BASIN
Abstract
The water potentials of the Erzincan Elazığ and Tunceli municipalities located at the upstream part
of the Fırat-Dicle basin have big importance for the Fırat (Euphrates) & Dicle (Tigris) rivers. The
Fırat (Euphrates) & Dicle (Tigris) rivers are the most important transboundary waters of Turkey in
terms of geopolitical locations and the amount of water they carry. In this context, changes in the
climatic elements (precipitation, temperature, etc.) that are present from the past are very important
for Turkey and the neighbor countries. In this study, maximum rainfall changes in standard times
were analyzed by using data obtained from rainfall stations in Tunceli, Elazığ and Erzincan cities
located in Fırat-Dicle basin.For this purpose, normality and homogeneity tests have been applied to
the obtained data from the stations. Then Graphical Approach (Sen Method), Mann Kendall Test
and Unit Root Test were investigated on data. Finally, Pettitt Test and Standard Homogeneity Tests
were used to determine the trend change points. As a result of the tests applied to maximum rainfall
data at standard times of 6.12 and 24 hours in each station, the statistical significance is; Trend
presence in 6 hours data, Tunceli station, 12 hours data, Elazığ and Tunceli stations and 24 hours
data in Erzincan station.
Key Words: Mann Kendall Test, Pettitt Test, Şen Method, Trend Analysis, Unit Root Test
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1. GİRİŞ
Su dünyada atmosfer, yerüstü ve yer altı olmak üzere üç farklı ortamda dağılmış
olup ihtiyaç duyulan su esas olarak yağışlar tarafından beslenen yerüstü ve yeraltı
kaynaklarından olmaktadır. Esas olarak bu kaynakları besleyen yağışlar farklı koşullar
altında meydana geldiği için miktar ve zaman olarak farklılık göstermekte olup bunun
sonucu olarak da su kaynaklarının verimi önemli ölçüde değişmektedir. Su kaynaklarını
besleyen yağışların azalması durumunda su ihtiyacı karşılanamaz hale gelmekte buna
nazaran yağışların çok arttığı dönemlerde ise oluşabilecek taşkınlar neticesinde can ve mal
kaybı meydana gelebilmektedir (Okman, 1975). Türkeş ve ark. (2000) Küresel Isınmanın
devam etmesi durumunda taşkınlar seller, uzun süreli kuraklık olayları ve çölleşme
süreçleri gibi klimatolojik kökenli doğal afetlerin şiddetinde, sıklığında ve etkinlik
alanında önemli artışların olabileceğini belirtmişlerdir.
İklim değişiminin su kaynakları üzerindeki tesiri, nehir akışındaki hacim, zamansal
değişim (kar erimesi), nitelik ve zemin suyu beslenmesinde meydana gelen değişmelerin
yanı sıra sistem özelliklerine, sistemin üzerinde meydana gelen değişken baskılara, sistem
yönetim evrimine ve nihayet iklim değişmesine yönelik tedbirlerin uygulanmış olmasına
da bağlıdır (Şen, 2005).
Fırat - Dicle havzası gerek jeopolitik konumu gerekse taşıdığı su miktarı
bakımından Ülkemiz coğrafyasının en önemli havzası konumundadır. Bu kapsamda
geçmişten günümüze olan iklimsel faktörlerdeki (yağış, sıcaklık vs.) değişiklikler gerek
ülkemiz coğrafyası gerekse sınır komşularımız açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışma kapsamında Fırat havzasında bulunan Tunceli Erzincan ve Elazığ yağış
istasyonlarından elde edilen standart süreli maksimum yağmurlardaki değişimin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından
işletilmekte olan yağış istasyonları için standart sürelerdeki maksimum yağmur miktarları
kullanılmıştır. Bu veriler kullanılarak Tunceli, Erzincan ve Elazığ illeri yağış istasyonları
için standart sürelerdeki maksimum yağmur miktarlarındaki değişimler Şen Yaklaşımına
göre analiz edilmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma Fırat-Dicle havzasın da bulunan Tunceli, Erzincan Elazığ illeri için
yapılmıştır. Fırat Nehrinin en büyük kolu olan Murat Nehri ayrıca Karasu Nehri, Munzur
ve Pülümür çaylarının döküldüğü Keban Barajı yörenin en önemli su kaynaklarının
başında gelmektedir.
2.1. Materyal
Araştırmada materyal olarak Tunceli Erzincan ve Elazığ İllerinde bulunan yağış
istasyonlarından elde edilen 6, 12 ve 24 saat sürelerdeki maksimum yağmurlar materyal
olarak seçilmiş diğer zamanlardaki maksimum yağmurlar çalışmaya dâhil edilmemiştir.
Araştırmada göz önüne alınan yağış istasyonların ait tanıtıcı bilgiler Çizelge 1’de
verilmiştir.
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Çizelge 1. Çalışma
2015)
Yağış
istasyonları
Erzincan
Tunceli
Elazığ

alanındaki yağış istasyonlarına ait bazı karakteristikler (Yurekli,
Boylam
(E)
39°29´
39°32´
39°14´

Enlem
(N)
39°44´
39°07´
38°41´

Yükseklik
(m)
1214
914
1015

Yıllık yağmur
ort. (mm)
380
884
410

Gözlem
periyodu
1957-2014
1968-2014
1957-2014

2.2.Yöntem
Çalışma alanı olarak seçilen Tunceli Erzincan ve Elazığ İllerindeki yağış
istasyonlarından elde edilen standart sürelerdeki maksimum yağmur miktarlarındaki
değişimin analizinde göz önüne alınan yöntemler sırasıyla aşağıda alt başlıklar halinde
verilmiştir.
2.2.1. Standart Zamanlardaki Maksimum Yağış Verileri Eldesi
Çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait Tunceli Erzincan ve Elazığ
İllerindeki yağış istasyonlarından elde edilen standart sürelerdeki maksimum yağmur
verileri kullanılmıştır.
2.2.2. Normallik Testi
Verilerde ki değişim miktarlarına parametrik testlerin uygulanabilmesi için verilerin
normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği
Kolmogorov-Smirnov testi (Facchinetti, 2009) ile belirlenmiştir.
2.2.3. Homojenlik Testleri
Bu çalışmada mevcut verilerimizin ortalama ve varyansında meydana gelen
değişimin saptanmasında parametrik yöntemlerden t-testi (Snedecor ve Cochran, 1989),
non-paramertik yöntemler ise Levene Testi (Khan ve ark., 2006) kullanılmıştır.
2.2.4.Grafiksel Yaklaşım (Şen Yöntemi)
Çalışmada yağış istasyonları için göz önüne alınan 6, 12 ve 24 saat süreli
maksimum yağmurlardaki değişimi analiz etmek için Şen (2012) geliştirilen “Grafiksel
Yaklaşım” kullanılmıştır.
2.2.5. Birim Kök Testi
Hidro-meteorolojik zaman serilerinde trendin varlığını araştırmanın başka bir yolu
da parametrik olan birim kök testi analizidir. Bu analiz için farklı yollar bulunmakla
birlikte en yaygın kullanılanı Dickey ve Fuller (1981) tarafından geliştirilen test olup
çalışmada seriler buna göre araştırılmıştır.
2.2.6. Mann Kendall Test
Mann Kendall Testi non-parametrik bir test olup, genellikle su kalitesi, akım,
sıcaklık, yıllık yağış gibi zamansal hidro-meteorolojik verilerde trendin varlığını
sorgulamak için kullanılmaktadır (Yue ve ark., 2002). Bu teknik eksik verilere toleranslı
olması ve verilerin belirli bir belirli bir dağılıma uyma zorunluluğu aramadığı için oldukça
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kullanışlıdır. Bu çalışmada trendin varlığının
yöntemlerden Mann Kendall Testi ile yapılmıştır.

araştırılmasında

non-parametrik

2.2.7. Değişim Noktasının Belirlenmesi
Standart Normal Homojenlik Testi serinin başında ve sonunda, Pettitt Testi ise
serinin ortalarında değişim noktaları belirlemekte daha hassas olduğunu belirtmiştir
(Wijngaard ve ark., 2003).
Bu amaçla çalışmada yer alan değişim noktalarının analizi Pettitt Test (Smadi ve
Zghoul,2006) ve Standart Normal Homojenlik Testi (Alexandersson,1986) metotları ile
araştırılmıştır.
3. BULGULAR
Tunceli Erzincan ve Elazığ İllerindeki yağış istasyonlarından elde edilen 6, 12 ve
24 saat sürelerindeki maksimum yağmur miktarlarındaki değişimin analizinde kullanılan
yöntemlere ait sonuçlar bu bölümde verilmiştir.
3.1. Homojenlik Test Sonuçları
Tunceli Erzincan ve Elazığ İllerindeki yağış istasyonlarından elde edilen standart
sürelerdeki maksimum yağmur miktarlarındaki değişim Kolmogorov-Smirnov testi ile
araştırılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür (Çizelge 2).
Çizelge 2. Kolmogorov-Smirnov test sonuçları
6(h)
İstasyonlar
Zhesap
P
Elazığ
0.659
0.778
Erzincan
0.675
0.753
Tunceli
1.065
0.206

12(h)
Zhesap
P
1.025
0.244
1.016
0.254
1.324
0.060

24(h)
Zhesap
P
0.74
0.645
0.746
0.633
0.517
0.952

Çalışma alanındaki 3 istasyonun 6,12 ve 24 saat süreli maksimum yağmur
verilerinde ortalamalar anlamında farklılığın varlığı t testi uygulanarak yapılmıştır. Analiz
sonuçlarına bakıldığında Elazığ ve Erzincan yağış istasyonlarında bazı standart sürelerdeki
maksimum yağmur verilerinde ortalamalar bakımından farklıkların olduğu saptanmıştır
(Çizelge 3).
Çizelge 3. Ortalamalar arasındaki farkın t-testi ile analizi
6(h)
12(h)
İstasyonlar
T hesap
P
T hesap
P
Elazığ
-1.722
0.091
-2.500
0.015
Erzincan
-0.605
0.547
-1.177
0.244
Tunceli
-1.914
0.062
-1.121
0.268

24(h)
T hesap
-1.671
-2.622
-0.545

P
0.100
0.011
0.589

Tunceli Erzincan ve Elazığ İllerindeki yağış istasyonlarının standart zamanlardaki
maksimum yağmur verilerinin varyans anlamında değişimin varlığı Levene test sonuçları
belirlenmiş olup Çizelge 4’te verilmiştir. Bu testin sonuçlarına göre Erzincan ve Tunceli
yağış istasyonlarına ait verilerin varyansında farklılık olduğu belirlenmiştir.
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Çizelge 4. Levene test sonuçları
6(h)
İstasyonlar
LW
P
Elazığ
2.156
0.148
Erzincan
0.113
0.738
Tunceli
3.125
0.084

12(h)
LW
0.202
0.955
5.167

24(h)

P
0.655
0.333
0.028

LW
0.210
4.249
2.485

P
0.648
0.044
0.122

3.2. Grafiksel Yaklaşım (Şen Yöntemi) Sonuçları
Erzincan, Elazığ ve Tunceli meteoroloji istasyonlarından alınan standart
zamanlardaki yağış verileri (6, 12 ve 24 saat süreli) Grafiksel Yaklaşım Yöntemine göre
analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar her istasyon için ayrı olarak değerlendirilmiştir.
3.2.1. Elazığ İli İçin Şen Yöntemi ile Trend Analizi

1986-2014 Yağmur, mm

Elazığ İline ait standart zamanlardaki (6, 12 ve 24 saatlik) maksimum yağmur
verilerinin Şen Yöntemi ile oluşturulan grafikler Şekil 1 de verilmiştir.
70
60
50
40
30
20
10
0

Elazığ - 6 h
0 10 20 30 40 50 60 70

70
60
50
40
30
20
10
0

Elazığ - 12 h

70
60
50
40
30
20
10
0

0 10 20 30 40 50 60 70

Elazığ - 24 h
0 10 20 30 40 50 60 70

1957 - 1985 Yağmur, mm

Şekil 1. Elazığ verileri
Şekilden görüldüğü gibi Elazığ ilinde 6 saatlik verilerde 25 mm nin üzerindeki
yağışlarda önemli bir trend gözlenmezken ilde genel olarak artan trendin olduğu
görülmektedir.
3.2.2. Erzincan İli İçin Şen Yöntemi ile Trend Analizi
Erzincan İline ait standart zamanlardaki (6, 12 ve 24 saatlik) maksimum yağmur
verilerinin Şen Yöntemi ile oluşturulan grafikler Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Erzincan verileri
Şekilden görüldüğü gibi Erzincan istasyonu 6,12 ve 24 saatlik saçılım grafiklerinde
genel olarak artan bir trendin olduğu gözlenmektedir. İl için oluşturulan grafiklerde küçük
değerlerde önemli bir trend gözlenmezken trendin orta büyüklükteki maksimum yağmur
miktarlarında başladığı saptanmıştır. En büyük değerlerde ise trendin daha da belirgin
şekilde arttığı görülmektedir.
3.2.3. Tunceli İli İçin Şen Yöntemi ile Trend Analizi
Tunceli İline ait standart zamanlardaki (6, 12 ve 24 saatlik) maksimum yağmur
verilerinin Şen Yöntemi ile oluşturulan grafikler Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Tunceli verileri
Şekilden görüldüğü gibi Tunceli ili için elde edilen grafiklere bakıldığında genel
olarak küçük değerlerin 1:1 doğrusuna yakın artan bölge üzerinde dağıldığı
gözlenmektedir. Orta seviyeli verilerden Yüksek yağış verilerine doğru bu verilerin 1:1
doğrusuna olan uzaklığı artmaktadır. Orta ve yüksek yağış verilerinde artan trendin
belirgin olduğu saptanmıştır.
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3.3.Birim Kök Testi Sonuçları
Tunceli İli 12 saatlik maksimum yağış verilerinin Birim Kök Testi Sonuçları
Çizelge 5’te verilmiştir. Test sonucunun (-3.259); % 5 anlamlılık düzeyinde kritik
değerlerle karşılaştırıldığında, mutlak değerce küçük olduğu görülmektedir.
Çizelge 5. Birim kök testi sonuçları
6 (h)
İstasyonlar
Elazığ
Erzincan
Tunceli

ADF

12 (h) 24 (h)
ADF

ADF

TKD

1%
5%
-7.988 -7.656 -7.048 -4.127 -3.49
-7.72 -7.331 -6.403 -4.127 -3.49
-3.538 -3.259 -5.71 -4.17 -3.51

Açıklama
10%
-3.173
Durağan
-3.173
Durağan
-3.185 Birim kök var

Anılan çizelgeye göre; bu sonuç, seride birim kökün olduğu dolayısıyla serinin
durağan olmadığı anlamına gelmektedir. Tabloda yer alan Tunceli ili 12 saatlik test sonucu
dışındaki tüm sonuçların % 5 anlamlılık düzeyinde kritik değerlerle karşılaştırıldığında,
mutlak değerce büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuç ise serilerin durağan olduğu
anlamına gelmektedir.
3.4. Mann Kendall Test Sonuçları
Tunceli iline ait verilerin Mann Kendall Test sonuçları Çizelge 6’da verilmiştir.
Çizelge 6. Mann Kendall test sonuçları
6 (h)
İstasyonlar
Elazığ
Erzincan
Tunceli

12 (h) 24 (h)

Z

Z

Z

1.39
0.81
2.06

1.74
0.55
0.67

0.28
1.27
0.23

Çizelgeden görüldüğü gibi, analiz sonucunda Tunceli ili 6 saatlik maksimum yağış
verilerinde istatistiki anlamda önemli trend artışı görülmüştür. Diğer verilerde de artış
trendi gözlemlenmiş fakat %5 anlam seviyesine göre önemli bulunmamıştır.
3.5. Pettitt Test Sonuçları
Erzincan Elazığ ve Tunceli İstasyonlarında Pettitt test ile % 95 güven sınırının
üstünde 3 istasyonda da standart süreli maksimum yağışlarda değişim yılı elde edilmiş olup
sonuçlar Çizelge 7’de verilmiştir.
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Çizelge 7. Pettitt testi sonuçları
6 (h)
İstasyonlar

Değişim
Noktası

12 (h)
Değişim
Noktası

p

24 (h)
Değişim
Noktası

p

p

Elazığ
0.003
0.002
1985
0.179
1990
1990
Erzincan
1993
0.308
1990
0.439
0.039
1994
Tunceli
0.002
0.036
1972
0.327
1984
1985
6 ve 12 saatlik yağış verilerinde Elazığ İstasyonu için 1990 yılı değişim yılı
olmuştur. Erzincan İstasyonu 24 saatlik yağış verilerinde 1994 yılı, Tunceli İstasyonu 6
saatlik verilerde 1984, 12 saatlik verilerde ise 1985 yılları değişim yılları olarak
bulunmuştur.
3.6. Standart Normal Homojenlik Testi Sonuçları
Standart normal homojenlik test sonuçları Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelge 8. Standart normal homojenlik testi sonuçları
6 (h)
12 (h)
İstasyonlar
Elazığ
Erzincan
Tunceli

24 (h)

Değişim
Noktası

p

Değişim
Noktası

p

Değişim
Noktası

p

1990
1964
1984

0.104
0.754
0.034

1990
1993
2005

0.083
0.729
0.06

1961
1994
2012

0.304
0.099
0.619

Erzincan Elazığ ve Tunceli İstasyonlarında Standart Normal Homojenlik testi ile
%95 güven sınırının üstünde bir istasyonun standart süreli maksimum yağışlarında değişim
yılı elde edilmiştir. Tunceli İstasyonu 6 saatlik verilerde 1984 yılı değişim yılları olarak
bulunmuştur. Diğer istasyonlar içinde değişim yılı belirlenmiştir. Bu istasyonlar güven
sınırının altında olduğu için dikkate alınmamıştır.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmada, verilere önce Normallik ve Homojenlik testleri uygulanmıştır. Grafiksel
Yaklaşım (Şen yöntemi) ve Mann Kendall Test ile maksimum yağış verilerinin trendleri
araştırılmıştır. Ardından Pettitt Testi ve Standart Homojenlik Testi uygulanarak varsa
trendin değişim yılları belirlenmeye çalışılmıştır.
6 saatlik maksimum yağış verilerinde yapılan analizlerde;
Tunceli İstasyonunda uygulanan Grafiksel Yaklaşım Yöntemi ve Mann Kendall
Test’e artan göre trend tespit edilmiş olup Pettitt Test ve Standart Homojenlik Testlerine
göre değişim noktası bulunmuştur. Bu 4 test birbirini desteklemektedir.
12 saatlik maksimum yağış verilerinde yapılan analizlerde;
Elazığ İstasyonunda Grafiksel Yaklaşım Testi ile bulunan artan trend Pettitt Testi
ile bulunan değişim noktası ile desteklenmektedir.
Tunceli İstasyonunda uygulanan Grafiksel Yöntem ve Birim Kök Testine göre
trend tespit edilmiş olup Pettitt Teste göre değişim noktası bulunmuştur. Bu 3 test birbirini
desteklemektedir.
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24 saatlik maksimum yağış verilerinde yapılan analizlerde;
Erzincan İstasyonunda Grafiksel Yöntem ile artan trend tespit edilmiş olup Pettitt
Testi ile de bulunan değişim noktası birbirini destekler mahiyettedir.
Çalışmada kullanılan tüm istatistik analizleri sonuçlarına göre; Şen yönteminin
diğer yöntemlere göre görsel açıdan anlaşılabilirliği daha kolay olup, ileride yapılacak
trend analizi çalışmalarında bu yöntemden yararlanılması önerilmektedir.
Yapılan çalışma sonuçlarına göre; Erzincan Elazığ ve Tunceli İstasyonlarında
maksimum yağışlarda genel olarak artan trendler bulunmuştur. Bu sonuçlar incelenen
dönem içerisinde havzanın yağış rejiminde bir değişim olduğu göstermektedir.
Bu sonuçlar dikkate alınarak, gerekli olduğu takdirde bölgede trendlerin bu şekilde
devam etmesi halinde ürün deseni değişikliği veya farklı sulama programı geliştirilmesi
gerekebilir. Bunun yanında maksimum yağışlardaki artış trendleri, yağışın düştüğü süreye,
toprak yapısına, topoğrafik koşullara ve bitki örtüsüne bağlı olarak şiddetli yüzey akışları
ile taşkınlar meydana getirebilecektir.
Bunun sonucunda ise verimli toprak kayıpları, tarımsal zararlar ve yaşamı olumsuz
etkileyen diğer kayıplar meydana gelebilecektir. Bunların önüne geçmek için ise su
depolama, taşkın kontrol yapılarının (baraj, gölet, sulama kanalı, seddeler, tersip bentleri,
sel kapanları vb.) yer seçimi, boyutlandırılması gibi aşamalarda yağışlardaki bu değişimler
uygulayıcı ve karar alıcılar tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır. Örneğin, dolu savak
kapasitesinin bu veriler dikkate alınmaksızın tasarlanması barajların yıkılmasına, sel ve
taşkınların oluşmasına ya da ekonomik zararlara neden olabilecektir. Bunun yanında, bu
veriler sulama ve drenaj sistemlerinin, kanalizasyon planlanma ve projelendirilmesi
aşamalarında uygulayıcılar açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada toplam yağışlar dikkate alınmamasına karşın, maksimum yağışların
toplam yağışı etkileyecek olmasından dolayı, yağışın az olduğu yerlerde doğal kaynaklar
üzerindeki baskıların artabileceği doğal dengenin bozulabileceği de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Ekstrem iklim olaylarının doğal kaynaklar ve yaşam üzerinde her zaman önemli
etkilere sahip olması nedeniyle, çalışma sonuçları bölgedeki potansiyel değişimler
açısından önemlidir.
Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak maksimum yağışlardaki azalan
trendler toplam yağış miktarları üzerindeki değişimler yoluyla meteorolojik, hidrolojik ve
tarımsal kuraklığa etki ederek önemli ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara yol
açabilecektir. Diğer taraftan, standart süreli maksimum yağış trendlerinde artış gözlenmesi,
yıl içerisinde kaydedilen toplam yağışın da buna paralel olarak arttığı anlamına
gelmemektedir.
Fırat Havzası gerek üzerinde bulunan verimli tarım alanları, gerek sınır aşan suları
nedeniyle ülkemiz açısından stratejik öneme sahiptir. Bu kapsamda bu havzaya veri
oluşturabilecek çalışmalar büyük önem arz etmektedir.
Havzada elde edilen veriler sulama, hidroelektrik üretimi, su temini (içme ve
sulama), taşkın kontrolü, balıkçılık gibi konularda geçim kaynaklarını ve doğal yaşamı
etkileme potansiyeline sahiptir.
Bu çalışmada iklim verisi olarak standart süreli maksimum yağışlar dikkate
alınırken, havzada çiftçiler, araştırmacılar, uygulayıcılar ve karar alıcılar açısından daha
kapsamlı bir analiz ve projeksiyon yapılmak istendiğinde toprak, topoğrafya, bitki örtüsü,
diğer iklim ve hidrolojik veriler (sıcaklık, toplam yağış, nem, buharlaşma, akım vb.), ile
sosyo-ekonomik durum da göz önünde bulundurulmalıdır.
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Özet
Bağcılık dünya üzerinde 30-50° kuzey ve güney enlemleri arasındaki ılıman iklim kuşağında
ekonomik değer taşıyan önemli bir tarımsal faaliyettir. Bu kuşakta asmaların büyüme ve gelişmesi
üzerinde etkili iklim faktörleri bulunmakla birlikte, en etkili iklim ögesi sıcaklıktır. Bağcılıkta
sıcaklık ile asmanın büyümesi ve üzümün olgunlaşmasını açıklamak için kullanılan iklim
kriterlerinden biri “etkili sıcaklık toplamı (EST)” dır. Bu parametre bir yörenin bağcılığa elverişli
olma durumunu belirlemek için kullanıldığı gibi; bir ekolojide üzüm çeşitlerinin olgunlaşabilme
potansiyelinin belirlemesi bakımından da yararlı sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada, Ankara İlinin
bağcılık faaliyetleri bakımından önemli beş ilçesinin TARBİL sisteminden elde edilen 2016 yılı
verilerine bağlı olarak sıcaklık değerleri incelenmiş ve etkili sıcaklık toplamı istekleri
hesaplanmıştır. EST değerleri ilçeler için ayrı ayrı belirlenmiş ayrıca Kalecik ilçesinde yetiştirilen
seçilmiş üzüm çeşitlerinin fenolojik gelişme safhaları izlenerek EST değerleri hesaplanmıştır. Etkili
sıcaklık toplamı bakımından asmalar için büyüme ve gelişme dönemi olarak kabul edilen 1 Nisan31 Ekim tarihleri arasında Ankara iline ait beş istasyonun verilerine göre ilin EST değeri 1268 ile
2084 gün-derece arasında değişmiştir. Diğer taraftan, Kalecik Bağcılık Araştırma İstasyonu’nda
yetiştirilmekte olan asmaların fenolojik gelişme safhaları ve ilgili ekolojiyi tanımlayan Gümüş
Pınar istasyonu verilerine bağlı olarak hesaplanan EST değerlerinin, 2084 gün-derece değerinin
altında olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asma, Etkili Sıcaklık Toplamı, Fenoloji, İklim

EVALUATION OF VITICULTURAL PERFORMANCE OF ANKARA
IN RELATION TO EFFECTIVE HEAT SUM-VINE PHENOLOGY
OBSERVATIONS
Abstract
Viticulture is an economic agricultural activity mainly between latitudes 30-50 ° which
generally equates to temperate climatic zone. There are number of climatic factors that affect the
grapevine and its development. The most essential climatic factor influencing grape growing is
temperature. Effective heat summation is one of the most commonly used climatic system for
explaining grapevine growth and fruit ripening. This parameter can be very useful to determine the
viticultural potential of a specific location, as well as determining which grape cultivars would be
best suited to the climatic environment. The objectives of this study were to: 1) evaluate the
temperature data of five local area of Ankara from TARBİL climatic system in 2016, 2) asses the
heat summation values of these local areas; 3) determine the phenological stages of grape cultivars
grown in Kalecik area and, 4) evaluate the heat summations of grape cultivars for understanding
usability for growing. Effective heat summation of five regions of Ankara was determined between
1268-2084 day-degree for the growing period of grapevine (1st of April to 31th of October). On the
other hand, the day-degree sums of grape cultivars based to phenological stages, grown in Kalecik
district were found under the threshold value of 2084 that was defined in Kalecik from the data of
Gümüş Pınar station.
Key Words: Climate, Effective Heat Summation, Grapevine, Phenology
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1. GİRİŞ
Bağcılık dünya üzerinde kuzey ve güney yarıkürede 10-20oC izotermleri arasında
gerçekleştirilen önemli tarımsal faaliyetlerden birisidir. Asma ailesi (Familya: Vitaceae)
içerisinde dünya bağcılığında ürününden yararlanılan ana tür Vitis vinifera L.’dir. Asmalar,
bağcılık faaliyetine konu olduğunda başta sıcaklık olmak üzere, yağış, hava nemi,
güneşlenme, rüzgâr, gibi bir dizi iklim olayına bağlı olarak vinifera asmalarının
yetiştiriciliği kısıtlanmaktadır. Temel faktör olan sıcaklık asmanın büyüme ve gelişmesi ile
tanenin bileşimi üzerinde birincil etkiye sahip olan faktör olarak tanımlanmaktadır
(Jackson, 2001).
Asmanın vejetatif ve generatif büyüme ve gelişmesi ile sıcaklık ilişkisini inceleyen
çalışmalar farklı yaklaşımlar ve indeksler sunmakla birlikte, eşik sıcaklık değerinin 10ºC
olduğu temel sıcaklık bilgisidir. Bir grup araştırmacı ise tomurcuklarda sürmenin
başlaması için 7-11 ºC’lere ulaşılmasının gerekli olduğunu ifade etmektedir (Fitzharris ve
Endlicher, 1996; Sluys, 2006). Bir bölgenin bağcılık yapılmasına elverişli olarak
tanımlanabilmesi için; yılık ortalama sıcaklığın 9oC’nin üzerinde, en soğuk ayın ortalama
sıcaklığının 0oC’nin ve en sıcak ayın ortalamasının 18oC’nin üzerinde olması gerekli
olduğu bildirilmektedir (Çelik ve ark., 1998). Bu bilgisinin yanında Jackson (2001), yıllık
ortalama sıcaklığın 10-20oC arasında olmasının gerekliliğini bildirmiştir. Genel olarak
kuzey yarıkürede asmaların ortalama gelişme dönemi olarak kabul edilen 1 Nisan-31 Ekim
tarihleri arasında ortalama sıcaklığın en az 13oC olması gerekli sıcaklık kriteri olarak kabul
edilmektedir (Çelik ve ark., 1998).
Asmalar için 0-10oC arasındaki nispeten düşük sıcaklık dereceleri sürgün gelişme
faaliyeti bakımından elverişli olmamakla birlikte, ılıman iklim kuşağında asmanın kış
döneminde gerçek dinlenme isteğinin karşılanması bakımından önemlidir. Sıcaklığın
0°C’nin altına düşmesi ile birlikte üzüm çeşitleri için düşük sıcaklığın olumsuz etkileri ile
karşılaşılmaya başlanır. Düşük sıcaklıklar etkili olduğu zamana bağlı olarak, kış dinlenme
döneminde, sürmeden önceki zorunlu dinlenme süresince ve büyüme-gelişmenin
başlamasından sonraki gelişme dönemlerinde asmalar üzerinde farklı düzeylerde olumsuz
etkilere neden olmaktadır. Herhangi bir ekolojide en soğuk ayın sıcaklık ortalaması 1oC’nin altında ise kış soğukları bakımından olumsuz koşulların yaşanabileceği kabul
edilmektedir.
Büyüme ve gelişmede etkili olan bir diğer sıcaklık unsuru yüksek sıcaklıklardır.
Kurakçıl bitkilerden olan asma botanik özellikleri ile yüksek sıcaklıklara oldukça dayanıklı
bitkilerden biridir. Ancak sıcaklık derecesinin 40oC ve üzerine çıkması ve uzun süre bu
koşullarda kalınması durumunda, asmaların kaybettiği suyun yerine konulması büyüme ve
gelişmenin sürdürülmesi için gerekli koşuldur. Aksi halde kuruma ve yanma şeklindeki
zararların görülmesi kaçınılmazdır.
Bağcılıkta sıcaklık ile asmanın gelişmesi ve üzümün olgunlaşmasını birlikte
ilişkilendirmek amacıyla en yaygın olarak kullanılan ifade biçimi “etkili sıcaklık toplamı
isteği”(EST) olarak tanımlanan veridir. Bu parametre bir yörenin bağcılık potansiyelini
belirlemek için kullanıldığı gibi; bir ekolojide üzüm çeşitlerinin olgunlaşabilme
potansiyelini belirlemesi bakımından değerlidir. Buna göre, bölge/yer için EST ve üzüm
çeşitleri için EST değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Birimi “gün-derece (gd)” veya
“derece-gün” olarak ifade edilir. Bağcılık ekolojilerinde EST alt sınırı 900 gd olarak
bildirilmektedir (Çelik ve ark., 1998). Winkler ve ark. (1974), California bağ ekolojilerini
EST değerlerine göre beş gruba ayırarak incelemiştir. Soğuk: 900-1400 gd, Serin: 14011700 gd, Ilıman: 1701-1950 gd, Sıcak-Ilıman: 1951-2250, Sıcak: 2251 gd ve üzeri olarak
tanımlanmıştır.
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Bu çalışmada, Ankara ilinin bağcılık faaliyetleri bakımından önemli beş ilçesinin
(Ayaş, Beypazarı, Haymana Kalecik, Polatlı) TARBİL sisteminden elde edilen 2016 yılı
verilerine bağlı olarak sıcaklık değerleri incelenmiş ve etkili sıcaklık toplamı istekleri
hesaplanmıştır. EST değerleri ilçeler için ayrı ayrı belirlenmiş ayrıca Kalecik ilçesinde
yetiştirilen seçilmiş üzüm çeşitlerinin fenolojik gelişme safhaları izlenerek EST değerleri
hesaplanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma iki bölüm halinde yürütülmüştür. Birinci bölümde, TARBİL sistemi
üzerinden Ankara ilinin Ayaş, Beypazarı, Haymana Kalecik, Polatlı ilçelerinin verilerine
ulaşabilmek için Balçiçek (Ayaş), Oymaağaç (Beypazarı), Taim (Haymana), Kalecik
(Gümüş Pınar) ve Mercan (Polatlı) istasyonlarından 00:00, 03:00, 05:00, 08:00, 11:00,
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 saatlerine bağlı kalınarak sıcaklık verileri günlük olarak
kaydedilmiştir.
Etkili sıcaklık toplamının belirlenmesinde gün içerisinde yukarıda belirtilen
saatlerden alınan verilere dayalı olarak gün ortalamaları alındıktan sonra, ortalama sıcaklık
değerinden 10⁰C çıkarılarak günlük etkili sıcaklık değeri bulunmuştur. Günlük değerlerin
toplanması sonucunda aylık Etkili Sıcaklık değerleri hesaplanmıştır. Aylık Etkili Sıcaklık
verilerinin toplanması ile toplam EST belirlenmiştir. EST hesaplamaları iki şekilde ifade
edilmiştir. (1). Ocak-Aralık ayları arasında toplam 12 ayı içeren Etkili Sıcaklık toplamı
belirlenmiştir. (2). Asmalar için büyüme ve gelişme dönemini temsil eden 1 Nisan-31
Ekim tarihleri arasındaki Etkili Sıcaklık toplamı değeri hesaplanmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise, Ankara Üniversitesi Kalecik Bağcılık Araştırma
İstasyonu’nda yetiştirilmekte olan seçilmiş üzüm çeşitlerinin fenolojik gelişme safhaları
izlenmiştir. Çalışılan üzüm çeşitleri (toplam 38 adet) ve fenolojik gelişme safhaları Çizelge
1 ve Çizelge 2’ de verilmiştir. Üzüm çeşitlerinin EST değerlerinin belirlenmesinde çeşidin
sürme tarihi ile olgunlaşma tarihi arasındaki günlük ortalama sıcaklık değerleri
kullanılmıştır.
Çizelge 1. Kalecik Bağcılık Araştırma İstasyonu’nda yetiştirilmekte olan ve çalışmada
fenolojik gelişme safhaları belirlenen üzüm çeşitleri
Çekirdekli sofralık
(Yerli)
(Yabancı)
Trakya
Victoria
İlkeren
Bozcaada
Italia
Çavuşu
Alphonse
Gülüzümü
Lavallee

Çekirdeksiz sofralık
(Yerli)
(Yabancı)
Ergin
Beauty
Çekirdeksizi
Seedless
Sultani
Flame
Çekirdeksiz
Seedless
Tekirdağ
Perlette
Çekirdeksizi
Crimson
Seedless

Şaraplık
(Yabancı)
Cabernet
Papaz Karası
Sauvignon
(Yerli)

Boğazkere

Chardonnay

Emir

Cinsaut

Hasandede

Merlot

Karasakız

Pinot noir

Razakı

Cardinal

Yalova İncisi

Hamburg
Misketi

Karagevrek

Red Globe

Karaerik
Pembe
Gemre

Isabella

Kalecik
Karası
Narince

Kyoho

Öküzgözü
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Çizelge 2. Üzüm çeşitlerinin fenolojik gelişme safhaları
Fenolojik safhalar
1

Sürme

2

Çiçeklenme Başlangıcı

3

Tam Çiçeklenme

4

Tane Tutumu

5

Ben düşme

6

Olgunluk

Açıklama
Kış gözleri içerisinden ilk yeşil sürgün ucun göründüğü
aşama
Çiçek salkımında ilk birkaç çiçeğin açtığı aşama
Çiçek salkımı üzerinde çiçeklerin yaklaşık %80100’ünün açtığı, çiçek salkımının fırça görünümünü
aldığı aşama
Dişi organın çok küçük olmakla birlikte çapının irileştiği,
anterlerin tamamen döküldüğü aşama
Tanelerin renk ve yumuşamaya başladığı aşama
ŞÇKM değerinin refraktometre ölçüm değerinin çeşide
özgü sınıra ulaştığı aşama

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada TARBİL sistemi üzerinden elde edilen sıcaklık bilgilerinin
değerlendirilmesi sonucunda birinci bölümde Ankara ilinin bağcılık faaliyetinin
sürdürülmekte olduğu beş ilçesine ait 2016 yılı boyunca hesaplanan aylık EST bulguları
Çizelge 3’te toplu olarak sunulmuştur.
Bulgulara göre, Ocak ve Aralık aylarında günlük ortalama sıcaklık değerinin 10oC
üzerine çıkmadığı, Şubat ayından başlayarak belirli günlerde bu değere ulaşan ortalamalar
elde edildiği görülmektedir. Asmanın gelişme dönemi olarak kabul edilen 1 Nisan-31 Ekim
tarihleri arasındaki EST değerleri irdelendiğinde Winkler (1974)’ün sınıflandırmasına göre
incelenen ekolojiler sınıflandırıldığında, Haymana bölgesi Soğuk ekoloji olarak
değerlendirilmiştir. Taim istasyonu verilerinden elde edilen Haymana’ya ait EST değeri
1268 gd’dir. Haymana ekolojisinde bağcılık faaliyetlerinin son derece sınırlı olduğu, düşük
sıcaklık sorunlarının yoğun olarak yaşandığı bilinmektedir. Oymaağaç istasyonundan elde
edilen verilere bağlı olarak 1550 gd EST değerine sahip olan Beypazarı bölgesi serin
ekoloji sınıfına dahil olmuştur. Ayaş (1775 gd) ılıman ekolojiyi temsil ederken, Polatlı
(1955 gd) ve Kalecik (2084 gd) sıcak-ılıman ekolojiler olarak değerlendirilmişlerdir.
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Çizelge 3. Ankara ili seçilmiş ilçelerinin etkili sıcaklık toplamı değerleri

AYLARA AİT EST DEĞERLERİ
İlçeler

EST
(1 Ocak31
Aralık)

EST
(1 Nisan31
Ekim)

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

AYAŞ
(Balçiçek)

0

12.28

19.57

114.83

169.7

373.08

263.39

481.48

267.91

103.98

14.81

0

1821

1775

KALECİK
(Gümüşpınar)

0

10.6

20.6

137.8

180.8

374.9

473.7

490.9

283.6

142.4

19.0

0

2134

2084

POLATLI
(Mercan)

0

13.54

18.54

111.61

165.29

364.18

456.12

463.79

271.82

122.64

23.52

0

2011

1955

BEYPAZARI
(Oymaağaç)

0

0.65

6.46

60.93

105.46

307.59

407.41

392.98

204.00

71.90

6.86

0

1564

1550

HAYMANA
(Taim)

0

1.68

6.61

69.23

108.74

292.68

260.05

243.03

211.07

83.51

6.81

0

1283

1268
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Araştırmanın ikinci bölümünde en yüksek EST değerinin elde edildiği ve Ankara
ilinin toplam bağ alanlarının %54.5’ini sınırları içerisinde bulunduran (TUİK, 2017)
Kalecik ilçesinin sıcaklık ve EST değerleri, bu alanda yetiştirilen üzüm çeşitlerinin
fenolojik gelişme dönemleri ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu sonuçlar Çizelge 4 ve
5’te sunulmuştur.
Çizelge 4. Kalecik ilçesinin 2016 yılı sıcaklık değerleri ve EST değerleri
Aylar

Minimum
sıcaklık (°c)

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

-15.6
-6.7
-1.7
-0.6
4.4
8.9
13.3
13.3
3.9
0
-8.9
-10

Gün/saat

Maksimum
sıcaklık (°c)

26.01/05:00
15.6
08.02/06:00
22.2
18.03/05:30
22.2
22.04/06:00
31.7
11.05/05:10
31.7
10.06/05:20
36.7
10.07/06:10
40.6
15.08/05:00
38.3
24.09/07:00
33.9
20.10/07:10
30.6
25.11/07:10
22.0
20.12/03:20
12.8
1 Ocak-31 Aralık arası EST
1 Nisan 31 Ekim arası EST

Gün/saat

Ortalama
sıcaklık (°c)

12.01/14:30
16.02/16:00
01.03/15:20
20.04/15:00
31.05/14:20
27.06/15:10
18.07/15:30
02.08/15:20
11.09/14:20
12.10/13:20
13.11/14:50
10.12/14:10

0.4
7.2*
8.4*
15.1
15.9
22.6
24.8
25.9
19.5
14.4
6.3*
-0.05

Etkili
sıcaklık
toplamı
(gün-derece)
10.6
20.6
137.8
18.8
374.9
473.7
490.9
283.6
142.4
19.0
2134
2084

Çizelge 4’ten izlenebileceği gibi, Kalecik ilçesi için en soğuk ay ortalaması Aralık
ayına aittir. Ancak yıl içerisinde en düşük sıcaklık değeri -15.6°C ile 26 Ocak 2016
tarihinde ve saat 05:00 de tespit edilmiştir. Yıl içerisinde en yüksek sıcaklık 40.6°C ile saat
15:30 olarak 18 Temmuz 2016 tarihinde kaydedilmiştir. Genel olarak Nisan ayı ile birlikte
günün belli saatlerinde sıcaklığın 30°C’nin üzerine çıkmaya başladığı ve genel olarak,
Nisan-Ekim ayları arasında yüksek sıcaklıkların etkili olduğu belirlenmiştir. Yılın en sıcak
ayı 25.9oC ile Ağustos ayı olmuştur.
Üzüm çeşitlerinin Çizelge 5’te verilmiş olan fenolojik takvimi ile sıcaklık değerleri
karşılaştırıldığında, sürmenin Nisan ayı içerisinde başladığı ve bu aya ait ortalama sıcaklık
değerinin 10oC’nin üzerinde olduğu (15.07oC) belirlenmiştir. Mayıs ayının son haftası ile
Haziran ayının ilk haftası arasında tamamlanan çiçeklenmenin sıcaklığın 15oC’nin
üzerinde olduğu aşamada başladığı ve devam ettiği açıkça gözlenmiştir. Ben düşme evresi
12 Temmuz-1 Ağustos arasında tamamlanmıştır. Olgunluk ise 8 Ağustos tarihinden 19
Eylül tarihine kadar devam eden süreçte, çeşitlerin EST istekleri ile ilişkili olarak devam
eden bir yelpazede gerçekleşmiştir. En düşük EST değeri 1190 gd ile Yalova İncisi üzüm
çeşidinde belirlenirken en yüksek 1926 gd ile Boğazkere ve 1922 gd ile Öküzgözü
çeşitlerinde elde edilmiştir. Bu üç değer dışında genel olarak 1237-1890 gd arasında
değişen EST bulgularına ulaşılmıştır. Yörenin orijinal çeşidi olan Kalecik Karası için 2016
yılı fenolojik takvimine göre, 1652 gd EST değeri hesaplanmıştır. Buna karşılık yine
kırmızı şaraplık üzüm çeşitleri olan Boğazkere (1925 gd) ve hemen ardından Öküzgözü
(1921 gd) üzüm çeşitlerinde edilen en yüksek EST değeri irdelendiğinde, orijinal ekoloji
olarak Güneydoğu Anadolu ekolojisine uyum sağlamış olan bu çeşitlerde sürmenin ve
olgunlaşmanın geç olması, çeşitlerin ekolojiyi yeterince değerlendiremediğini göstermesi
bakımından önemlidir. Başarılı yetiştiricilik uygulamaları ile beklenen kalitede olmamakla
birlikte Boğazkere ve Öküzgözü için Kalecik koşullarında olgunluk sağlanmakla birlikte,
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EST değerinin Kalecik ekolojisi için belirlenen 2084 gd’lik EST değeri ile neredeyse eşit
olduğu görülmektedir. 2084 gd bulgusu Kalecik ekolojisi için asmanın büyüme ve
gelişmesi bakımından kritik sınır verisi olarak değerlendirilecek olursa, söz konusu
çeşitlerin düşük performans göstereceğine ilişkin değerlendirme hatalı olmayacaktır.
Fenolojik takvimi belirlenen tüm çeşitler 2084 gd değerinin altında olmakla birlikte, bu
sınır değerine yakınlık ölçüsünde olgunluk ve kalite özeliklerine bağlı olarak ve uzun
yıllara dayalı değerlendirme yapılması ile gelecek çalışmalarda çeşit seçimi yapabilmeye
uygun EST gruplarının oluşturabileceği düşüncesindeyiz.
Çizelge 5. Kalecik Bağcılık Araştırma İstasyonu’nda yetiştirilmekte olan üzüm
çeşitlerinin fenolojik gelişme safhaları ve EST değerleri
Üzüm çeşitleri
Çekirdekli Sofralık Çeşitler
Italia
Mevlana
Danam
Razakı
Tahannebi
Victoria
Yalova İncisi
Alphonse Lavallee
Cardinal
Gülüzümü
Karagevrek
Karaerik
Lival
Pembe Gemre
Red Globe
Trakya İlkeren
Çekirdeksiz Sofralık Çeşitler
Ergin Çekirdeksizi
Perlette
Beauty Seedless
Crimson Seedless
Flame Seedless
Tekirdağ Çekirdeksizi
Sultani Çekirdeksiz
V.labrusca tip ve çeşitleri
Isabella
Kyoho
Şaraplık Üzüm Çeşitleri
Boğazkere
Emir
Hasandede
Kalecik Karası
Narince
Öküzgözü
Sungurlu
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Merlot
Pinot noir
Riesling
Syrah

Sürme

Çiçeklenme

Tane
tutumu

Ben
düşme

Olgunluk

EST

16 Nis
16 Nis
11 Nis
16 Nis
7 Nis
20 Nis
20 Nis
11 Nis
15 Nis
5 Nis
14 Nis
16 Nis
15 Nis
13 Nis
15 Nis
13 Nis

1 Haz
2 Haz
30 May
1 Haz
30 May
30 May
1 Haz
1 Haz
30 May
28 May
28 May
28 May
30 May
28 May
28 May
28 May

6 Haz
9 Haz
6 Haz
8 Haz
6 Haz
6 Haz
7 Haz
7 Haz
6 Haz
3 Haz
4 Haz
4 Haz
6 Haz
4 Haz
4 Haz
4 Haz

27 Tem
30 Tem
14 Tem
25 Tem
13 Tem
19 Tem
12 Tem
27 Tem
12 Tem
26 Tem
29 Tem
30 Tem
16 Tem
22 Tem
28 Tem
6 Tem

27 Ağu
10 Eyl
25 Ağu
2 Eyl
12 Ağu
29 Ağu
11 Ağu
19 Eyl
12 Ağu
30 Ağu
1 Eyl
1 Eyl
17 Ağu
1 Eyl
1 Eyl
8 Ağu

1521
1704
1517
1605
1597
1517
1190
1830
1299
1621
1604
1591
1366
1608
1598
1237

15 Nis
5 Nis
4 Nis
14 Nis
8 Nis
20 Nis
16 Nis

28 May
1 Haz
30 May
2 Haz
29 May
30 May
30 May

4 Haz
7 Haz
5 Haz
10 Haz
5 Haz
6 Haz
6 Haz

16 Tem
12 Tem
15 Tem
30 Tem
19 Tem
22 Tem
28 Tem

20 Ağu
20 Ağu
24 Ağu
1 Eki
20 Ağu
12 Eyl
1 Eyl

1411
1463
1536
1890
1446
1703
1592

7 Nis
8 Nis

27 May
28 May

3 Haz
4 Haz

27 Tem
23 Tem

20 Eyl
28 Ağu

1868
1576

15 Nis
13 Nis
13 Nis
4 Nis
12 Nis
14 Nis
12 Nis
18 Nis
12 Nis
12 Nis
13 Nis
10 Nis
14 Nis

1 Haz
25 May
26 May
28 May
28 May
30 May
29 May
27 May
25 May
28 May
28 May
2 Haz
29 May

8 Haz
2 Haz
2 Haz
6 Haz
9 Haz
6 Haz
5 Haz
3 Haz
1 Haz
5 Haz
6 Haz
8 Haz
4 Haz

2 Ağu
29 Tem
20 Tem
20 Tem
27 Tem
29 Tem
26 Tem
25 Tem
1 Ağu
27 Tem
20 Tem
27 Tem
15 Tem

6 Eki
2 Eyl
1 Eyl
1 Eyl
5 Eyl
5 Eki
1 Eyl
1 Eyl
1 Eyl
1 Eyl
1 Eyl
6 Eyl
3 Eyl

1926
1623
1609
1652
1657
1922
1611
1579
1611
1611
1608
1679
1629
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4. SONUÇ
Ülkemiz bağ alanlarının sıcaklık indeksleri kullanılarak gruplandırılmasına ilişkin
bir çalışma bulunmamakla birlikte bağ alanlarında yetiştirilen üzüm çeşitlerinin etkili
sıcaklık toplamı isteklerinin belirlendiği çalışmalar bulunmaktadır. Kalecik Bağcılık
Araştırma İstasyonu’nda yetiştirilen üzüm çeşitlerinin 2000-2004 yıllarında EST
değerlerinin incelendiği çalışmada aynı üzüm çeşitleri için yakın değerlere ulaşıldığı
belirlenmiştir. Yörenin orijinal çeşidi olan Kalecik Karası geçmiş çalışmalarda 1697 gd
etkili sıcaklık toplamı verisi ile değerlendirilirken (Çelik ve ark., 2005), bu çalışmada 1652
gd EST verisine ulaşılmıştır. Değerler arasındaki uyum 12 yıllık süreç sonunda sıcaklık
etkisine maruz kalma ile fenolojik gelişme safhaları arasında EST düzeyinde uyumun
devam ettiğini göstermektedir. Önceki çalışmada bölgenin sıcaklık değerlerine ilişkin
veriler yer almadığı için, sıcaklık faktörü bakımından fenolojiye yansıyan farklılıklar
konusunda yorum yapmak mümkün olmamıştır.
Bu çalışmada elde edilen bulgular, uzun yıla dayanan fenolojik takvim ile EST
sonuçlarının olgunluk kriterleri ile ilişkilendirilmesine bağlı olarak bölge düzeyinde çeşit
seçimine uygun gruplandırmaların yapılabileceğini göstermiştir.
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Özet
İnsanlık tarihinden bu yana dünyanın değişen doğal dengesi, iklimleri de değiştirmektedir. Tüm
canlı yaşamı ve çevresini tehdit eden küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarımız üzerinde de
önemli etkiler yaratması muhtemeldir. Dolayısıyla hidrolojik çevrimin unsurlarından olan yağış ve
akımların ve ayrıca sıcaklıkların zaman içerisindeki değişimlerini incelemek önem arz etmektedir.
Bu çalışmada yaklaşık 26.000 km2 ‘lik alanıyla Ege Bölgesi’nin en büyük havzası olan Büyük
Menderes Havzası ele alınmıştır. Havzada yer alan Aydın, Denizli ve Uşak illerine ait uzun yıllar
aylık ortalama yağış, sıcaklık ve akım verileri Mann Kendall trend analizine tabii tutularak zaman
içindeki değişim incelenmiştir. Buna göre sıcaklık bakımından en anlamlı artış eğilimi yedi ay ile
Denizli’de olurken Uşak’ta da yaz aylarındaki artış istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Aydın
için sıcaklıklarda bir artış söz konusu olup bu artış istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Yağış
ve akım eğilimleri incelendiğinde ise Denizli ve Uşak’ta yağışlarda görülen artış eğilimi anlam
teşkil etmezken havzada bulunan iki akım istasyonunda da önemli azalış eğilimi izlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akım, Büyük Menderes, İklim Değişikliği, Mann Kendall, Sıcaklık, Yağış

EVALUATION OF PRECIPITATION, TEMPERATURE AND
STREAMFLOW TREND BASED ON BASIN: A CASE STUDY OF
BÜYÜK MENDERES
Abstract
At the beginning of the humanity, the changing natural balance of the world has also changed the
climate. Global climate change, which threatens all life and its environment, is likely to have a
significant impact on our water resources. It is therefore important to examine the precipitation and
steamflow from the elements of the hydrological cycle as well as the changes in temperature in
time. In this study, Büyük Menderes Basin, which is the largest basin of the Aegean Region with
about 26.000 km2 area, was examined. In long-term average monthly precipitation, temperature and
stream flow data belong to Aydın, Denizli and Uşak provinces which are taken up in the basin,
were analyzed by using Mann Kendall Trend Analysis. Accordingly, while the most significant
increase trend in temperature was in Denizli with seven months, the increase trend in summer
months in Uşak was statistically significant, too. There is an increase trend in temperatures for
Aydın, which is not statistically significant. When it comes to evaluate precipitation and
streamflow trends; while increase trend was not found significant in Denizli and Uşak, significant
decrease trend in stream flow was found in two stream gauging station in the basin.
Key Words: Streamflow, Büyük Menderes Basin, Climate Change, Mann Kendall, Temperature,
Precipitation
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1.GİRİŞ
İnsanlığın varoluşundan bu yana dünyanın doğal dengesi değişmektedir. Bu doğal
dengedeki değişimlerle iklimlerde değişmektedir ancak 1850’li yıllardan itibaren insan
etkisi de iklim değişimine hız kazandırmıştır. Değişim dünya tarihi boyunca var olmasına
rağmen bugünkü kadar hızlı değildi. İklim değişikliği, sanayi devrimiyle başlayan, giderek
artan sanayileşme, fosil yakıtların kullanımı ve insan faktörüyle birlikte atmosferde
karbondioksit birikmesi sonucu ortaya çıkan, günümüzün önemli sorunlarındandır. İklim
değişimi bugün hemen hemen tüm iklim bilimcilerin kabul ettiği ve insan faktörü
katkısının yadsınmadığı bir kavramdır. Tüm canlı yaşamı ve çevresini tehdit eden küresel
iklim değişikliğinin, toprak ve su kaynaklarımız üzerinde de önemli etkiler yaratması
muhtemeldir. Tarımsal üretimin de temelini oluşturan ve insanlığın yaşama kaynağı olan
su kaynakları yaşamın temel ögeleridir. Yağış düzeninin ve sıcaklıkların değişmesi, su
kaynakları üzerinde farklı etkiler gösterecektir. Çok yağış alan bölgelerde; şiddetli yağışlar
yüzünden akarsuların debileri hızlanacaktır, az yağış alan bölgelerde ise; kuraklık
yüzünden buharlaşma çok hızlı olacaktır ve kullanılabilir su miktarında azalma olacaktır.
Ekosistemde meydana gelen bu aksaklık toprakların kuraklaşmasında en etkili faktör
olacaktır. Dolaysıyla değişen iklim bileşenleri ve akımlar arasındaki ilişki seyrinin
izlenmesi ve bilinmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu amaçla herhangi bir havzadaki
meteorolojik bileşenlere ait verilerin doğru şekilde izlenmesi, incelenmesi ve analiz
edilmesi ile akımlar arasındaki ilişkinin bilinmesi, su kaynaklarının etkin kullanımı için
gereklilik haline gelmiştir. Bilinen o dur ki, su kaynakları planlaması ile ilgili yapılan
birçok çalışmada iklim değişikliğinin etkileri ya da yağış koşullarındaki değişimlere bağlı
olarak gözlenmiş verilerde eğilim gözlenmektedir. Gözlenen eğilimlerin niteliği ve
başlangıç tarihinin belirlenmesi havza yönetiminde yol gösterici olmaktadır (Çakmak ve
Baran, 2015).
Çoğu iklim değişikliği çalışmalarının bugüne kadar küresel, bölgesel veya ülke
ölçeğinde yapılmış olması iklim değişikliğinin akarsu havzaları üzerindeki potansiyel
etkilerini gizleyebilmektedir. Dolayısıyla, iklim değişikliğinin belirli bir havzadaki su
kaynakları üzerindeki etkilerini tanımlamak, bu olası etkilerin yönetilebilmesi amacıyla
havza veya sulama şebekesi bazında ne tür önlemlerin alınabileceğini belirlemek giderek
büyük önem kazanmaktadır (Chaponniere ve Smakhtin, 2006). Bu nedenle, meydana
gelebilecek riskleri azaltmak amacıyla, iklim değişikliğinin havza ölçeğinde hidrolojik
döngü ve su kaynakları üzerindeki etkileri son yıllarda daha fazla araştırma konusu
olmuştur Tüm Türkiye'yi kapsayan araştırmalarda, yıllık toplam yağışların, bazı bölgelerde
artış olmasına rağmen, genelde azalma eğiliminde olduğu görülmüştür (Türkeş, 1996;
Türkeş ve ark., 2009; Partal ve Kahya, 2006; Özfidaner, 2007). Bunun yanında, yıllık yağış
ortalamasına ait yağış gidişlerinin değişmediğini, ancak kış yağışlarındaki azalma
eğiliminin önemli olduğunu bulmuşlardır. Yıldırım ve ark. (2004), Gediz havzasında yer
alan Akhisar istasyonunda kış mevsimi dışındaki diğer mevsimlerde yağışlarda bir değişim
olmadığını belirlemişlerdir. Durdu (2010), Aydın, Denizli, Afyon ve Uşak istasyonlarında
1963-2007 yılları arasında yıllık toplam yağışlarda azalma eğilimi olduğunu fakat bu
eğilimin istatistiksel olarak önemli olmadığını saptamıştır. Özkul (2009), Büyük Menderes
Havzasında yıllık toplam yağışların Aydın'da 1929-1999 arasında, Yatağan'da 1975-2000
arasında ve Denizli'de 1947-1994 arasında azaldığını fakat bu azalmaların %5 düzeyinde
istatistiksel olarak önemli olmadığını belirlemiştir. Bulut ve ark. (2006), Şanlıurfa ve
Adıyaman istasyonlarında 1972-2003 yılları arasında yıllık toplam yağışlarda bir değişim
olmadığını saptamışlardır.
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Kahya ve Kalaycı (2004), Türkiye’ deki nehir akımlarının eğilim analizlerini
inceleyerek, sıcaklık, nem ve yağıştaki değişimlerin akarsu rejimlerini de etkilediğini ve
nehir akımlarında değişimlerin olduğunu ortaya koymuşlardır. Cengiz ve Kahya (2006),
Türkiye göl su seviyelerinin eğilimi ve harmonik analizini yaparak, yersel ve iklimsel
farklılıklar nedeniyle farklı sonuçlar elde etmelerine rağmen yağış rejimleri ile göl su
seviyelerinin birbiriyle ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır. Göl seviyelerinde bulunan
eğilimlerin, akım, yağış ve sıcaklık değişkenlerinin eğilimleriyle çok uyumlu olduğunu
tespit etmişler ve incelenen bu farklı hidroklimatolojik parametrelerin aynı bölgelerde aynı
yönde eğilimler göstermesinin, iklim değişikliğinin varlığına işaret ettiği sonucuna
varmışlardır.
Türkeş ve Deniz (2011), Güney Marmara Bölümü’nde yağış ve akım dizelerinde
gözlenen değişim ve eğilimler ile ilgili çalışmalarında, bu alanda kış yağışlarındaki
azalmanın 1970’lerde başlayıp, 1990’larda giderek belirginleştiğini ifade etmişlerdir.
Çalışma alanlarındaki akarsu akımlarında da 1990’lardan itibaren belirgin bir azalma
eğilimi olduğunu saptamışlardır. Bahadır (2011)’ın, Kızılırmak nehri akım değişmelerine
yönelik yapmış olduğu çalışmasının sonuçlarına göre, Kızılırmak havzasında, genel olarak
sıcaklık ile akım arasında orta derecede negatif yönlü, yağış ile akım arasında orta
derecede pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Eğilim analizlerine göre ise havza
içerisinde seçilmiş istasyonların tamamında sıcaklığın uzun yıllık seyrinde artış, yağışta ise
azalma meydana gelmiştir. Geleceğe yönelik eğilim analizlerine göre de söz konusu
eğilimlerin devam edeceği öngörüsüne ulaşılmıştır.
Büyük Menderes Havzası ile ilgili yapılan bazı çalışmaların sonuçları ise şöyledir:
Özkul ve ark. (2008) 1960-2000 yılları arasında Gediz ve Büyük Menderes havzalarında
gözlenmiş yağış, sıcaklık ve akım serileri üzerinde eğilim analizleri yapmış ve doğal
akımların bu süre içerisinde anlamlı ölçüde azaldığını belirlemiştir. Çalışmada ayrıca,
farklı emisyon senaryoları altında elde edilen sonuçlara göre, 2030, 2050 ve 2100
yıllarında sırasıyla, sıcaklıklarda 1.2, 2 ve 4.4 °C’ye varan artışlar, yağışlarda ise %5.8,
%10.2 ve %23,8’e ulaşan azalmalar öngörülmüştür. Su bütçesi modelinin öngörülen iklim
değişikliği senaryoları altındaki simülasyon sonuçları ise akımların yaklaşık olarak 2030
yılında %20, 2050 yılında %35 ve 2100 yılında ise %50’nin üzerinde azalabileceğini
göstermektedir. Durdu (2010)’nun çalışmasına göre ise, Büyük Menderes Havzası’nda son
45 yıllık dönemde sıcaklık 1 °C yükselmiş, yağışlarda azalma olmakla birlikte istatistiksel
olarak önemli bulunmamıştır. Çine ve Akçay nehirlerindeki akım miktarları azalma eğilimi
göstermiş, 1985 ile 1998 yılları arasında bu azalmanın daha belirgin olduğu görülmüştür.
Büyük Menderes nehrinin ana kollarında akım değerlerindeki bu düşüşün sıcaklık ve
yağıştaki değişmeler ile güçlü ilişkileri olduğu tespit edilmiştir.
Bu çalışmada Büyük Menderes Havzası’nda yer alan Devlet Su İşleri (DSİ)’ne ait
akım gözlem istasyonlarından (AGİ) elde edilen uzun yıllar aylık toplam akım verileri ve
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’ne ait meteoroloji gözlem istasyonlarından (MGİ)
uzun yıllar aylık ortalama sıcaklık ve yağış verileri alınarak eğilim analizleri yapılmıştır.
2.MATERYAL ve YÖNTEM
Havzaya Ait Genel Bilgiler
Büyük Menderes Havzası, Anadolu‘nun batısında Büyük Menderes Nehri ile
sularını Ege Denizi‘ne döken alanı kapsamaktadır. Havzadaki başlıca akarsu 584 km
uzunluğu ile Büyük Menderes Nehri ve kollarıdır. Nehrin önemli kolları Çine, Akçay,
Emir, Banaz, Kufi, Dandalaz ve Madran Çaylarıdır. Büyük Menderes Havzası sınırları
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içerisinde Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla
ve Uşak olmak üzere 10 il yer almaktadır. Havzada yer alan illerin alansal dağılımı ise
Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1. incelendiğinde Aydın, Denizli ve Uşak illerinin havzanın
büyük bir kısmını oluşturduğu görülmektedir.
1,79

0,58

0,17

0,03

0,01
Denizli
Aydın

9,5

Uşak
32,09
12,61

Afyonkarahisar
Muğla
İzmir

13,94

Isparta
Burdur
Kütahya

29,28

Manisa

Şekil 1. Havzada yer alan illerin alansal dağılımı (B.Menderes HKEP, 2010)
Batı Anadolu’da, 37° 6' - 38° 55' kuzey enlemleri ile 27°- 30° 36' doğu boylamları
arasında yer alan Büyük Menderes havzasının güneyi ve batısı kışları ılık ve yağışlı,
yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklimi; kuzeyi ise kışları soğuk ve yağışlı yazları
sıcak ve kurak geçen karasal iklim özelliği göstermektedir. Havzanın uzun yıllar yağış
ortalaması 635 mm'dir. Ortalama yıllık yağış havzanın doğusunda 350 mm'ye kadar
düşmesine rağmen, kıyı kesimlerine doğru artmakta, özellikle güneydeki dağlık kesimde
1000 mm'yi aşmaktadır (Yeşilırmak ve ark.,2009).
Havzanın nüfusu yaklaşık 2.5 milyon olup, havzada bulunan suyun %79 tarımsal ve
%21 ise endüstriyel+evsel amaçlı olarak kullanılmaktadır (B.Menderes HKEP 2016).
Yapılan bu çalışmada yaklaşık 26.000 km2’lik alanıyla Ege Bölgesi’nin en büyük
havzası olan Büyük Menderes Havzası ele alınmıştır. Havzada yer alan ve havza alanının
%75’ini oluşturan Aydın, Denizli ve Uşak illerine ait, sırasıyla 67, 60 ve 65 yıllık aylık
toplam yağış ortalaması ve aylık ortalama sıcaklık verileri kullanılmıştır. Denizli ili
sınırlarında yer alan Çürüksu ve Aydın ili sınırlarında yer alan Koçarlı akım gözlem
istasyonundan ise 47 yıllık akım verileri temin edilmiştir. Büyük Menderes Havzasının
konumu ve havzada yer alan MGM ve DSİ’nin işlettiği istasyonlar Şekil 2’de
gösterilmiştir. Verilerin elde edildiği bu istasyonlara ait bazı veriler Çizelge 1’de
verilmiştir. Söz konusu istasyonlara ait uzun yıllar aylık toplam yağış, ortalama sıcaklık ve
toplam akım verileri Mann Kendall trend analizine tabii tutularak zaman içindeki
değişimleri incelenmiştir.
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Şekil 2. Büyük Menderes havzasının konumu ve istasyonlar
Çizelge 1.Büyük Menderes havzasındaki istasyonlara ait bazı bilgiler
İstasyon adı

İstasyon
no

Enlem

Boylam

Rakım
(m)

Aydın MGİ

17234

37.51

27.51

56

1950-2016

1950-2016

Denizli MGİ

17237

37.47

29.05

426

1957-2016

1957-2016

Uşak MGİ

17188
İstasyon
no

38.41

29.24

Enlem

Boylam

919
Rakım
(m)

1950-2014 1950-2016
Veri aralığı
Akım

29.4
27.43

37.55
37.49

17
160

1968-2015
1985-2015

İstasyon adı
Aydın/Koçarlı AGİ
Denizli/Çürüksu AGİ

D07A062
D07A059

Veri aralığı
Yağış
Sıcaklık

Mann-Kendall Sıra Korelasyon Testi
Parametrik olmayan Mann-Kendall sıra korelasyon testi hidro-meteorolojik zaman
serilerinde meydana gelebilecek artma veya azalma yönündeki gidişlerin istatistiksel
önemini test etmede oldukça sık kullanılmaktadır. Bu gidiş testi i= 1,…, n-1’e kadar
sıralanmış olan bir xi veri setine ve j= i + 1,…, n’e kadar sıralanmış olan bir xj veri setine
uygulanır. Her bir sıralanmış rakam xi bir referans noktası olarak kullanılır ve diğer
sıralanmış veri grubu xj ile aşağıdaki denklemde verildiği gibi kıyaslanır (Yue, Wang,
2002).

(1)
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Mann-Kendall test istatistiği S ise

(2)
formülü ile belirlenebilir. Denklemde n, yıl olarak veri uzunluğudur. S değeri ise n  8
olduğunda aşağıda verilen ortalama ve varyans ile yaklaşık olarak normal dağılım gösterir.
Eğer n≥30 ise z testi, t-testine yaklaşır (Hirsch ve ark., 1982).

(3)

Burada, p veri setindeki bağıl grupların sayılarını, ti değeri ise i uzunluğundaki bir
seride bağlı gözlemleri göstermektedir. Eşitlikteki toplama terimi sadece veride bağlı
gözlem olduğunda kullanılır. Standartlaştırılmış Mann-Kendall istatistiği Z ise Denklem
(4)’de verildiği gibi hesaplanabilmekte ve seride gidiş yoktur sıfır hipotezi ( H0 ) varsayımı
altında ortalaması sıfır, varyansı bir olan standart normal dağılım göstermektedir.

(4)

Sıfır hipotezi Mann Kendall test istatistiği  Ztablo , 1-α/2  Z  Ztablo, 1-α/2 ise
kabul edilmektedir. Artı Z değeri yağışlarda artışı gösterirken, eksi Z değeri azalışa işaret
etmektedir (Yue ve ark., 1993).
İstatistiksel olarak anlamlı eğilimlerin tespiti için parametrik ve parametrik
olmayan metotlar kullanılmaktadır. Parametrik testlerde normal dağılıma uyma, lineerlik
ve benzeri şartlar olduğu için klimatolojik zaman serilerinde kullanışlı olmamaktadır.
Parametrik olmayan yöntemler ise değişkenin dağılımından bağımsız olması ve testlerinin
sıra (rank) ile ilgili olmasından dolayı tercih edilmektedir. Ayrıca eksik veriler, kısıtlı veri
sayısı ve mevsimsellik gibi sıkıntılı veri setlerini iyi tolere edebilen yöntemlerdir (Belle ve
Hughes 1984).
Mann Kendall test istatistiği, hidroloji ve klimatoloji gibi alanlardaki zaman
serilerinde trendin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan ve Dünya Meteoroloji Örgütü
(WMO) tarafından da önerilen bir yöntemdir (Kosif, 2001).Türkiye’de ve dünyada
Erdoğan (1989), Toros (1993), İçağa (1994), Türkeş (1996), Kadıoğlu (1997), Kalaycı ve
Kahya (1998), Kosif (2001), Zhang ve ark.,(2001) Burn ve Elnur (2002), Özel (2004),
Kahya ve Kalaycı (2004) tarafından bu yöntem kullanılarak eğilim analizi çalışması
yapılmış ve Mann Kendall testinin başarısı ortaya konulmuştur.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Havzadaki 3 adet meteoroloji gözlem istasyonunda (MGİ) ölçülen uzun yıllar aylık
toplam yağış ve uzun yıllar aylık ortalama sıcaklık verileri ile 2 adet akım gözlem
istasyonundan (AGİ) elde edilen uzun yıllar aylık toplam akım verilerinin eğilimlerini
belirlemek için kullanılan parametrik olmayan Man Kendall testinin sonuçları Çizelge 2,
3.ve 4’te verilmiş ve eğilimlerle ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çizelgelerde
koyu renkli alanlar herhangi bir yönde istatistiki anlamda taşıyan sonuçları göstermektedir.
Test istatistiğinin mutlak değerinin, 0.05 olarak alınan α anlamlılık seviyesindeki Z
değerinin (+) 1.96 ve (–) 1.96 aralığında olması herhangi bir eğilimin olmadığını
göstermekte olup, Z değerinin (+) 1.96’ dan büyük olması istatistiki olarak artan yönde
eğilim ve (–) 1.96 değerinden küçük olması ise azalan yönde eğilim olduğunu
göstermektedir
Çizelge 2’de sıcaklık eğilimleri incelendiğinde özellikle Denizli ve Uşak
istasyonlarında önemli düzeyde artış eğilimi görülmekte olup, Denizli istasyonunda nisanekim arasındaki artış eğilimi istatistiki anlamda önemli görülmüştür. Uşak istasyonunda ise
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında istatistiki olarak önemli artış eğilimi
görülmektedir. Denizli ve Uşak istasyonlarında azalma yönünde eğilim sadece Aralık
ayında olup istatistiki açıdan önem teşkil etmemektedir. Aydın istasyonunda kış mevsimi
aylarında sıcaklıklarda azalma yönünde eğilim görülürken diğer aylarda görülen sıcaklık
artış eğilimi istatistiki olarak anlam taşımamaktadır (Çizelge 2). Sütgibi (2009) yıllık
ortalama sıcaklıklara ait zaman dizisi çizimlerini incelediği çalışmasında, araştırmamızı
destekler nitelikte, havzadaki dört istasyonda sıcaklıkların, yıllar itibariyle değişme
göstermekle birlikte, bir artış gösterdiğini bulmuştur. Aydın, Denizli ve Uşak’ta bu artış
eğilimini %95 (α=0.05) olasılıkla anlamlı bulmuştur.
Çizelge 2. Uzun yıllar aylık ort. sıcaklık verilerinin eğilim sonuçları
İstasyon adı:
İstasyon no:
Aylar
Veri aralığı:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Test Z
1.15
1.23
1.76
1.97
2.86
4.41
5.44
5.14
4.68
2.16
0.61
-0.71

Denizli
17237
19572016

SICAKLIK
İstasyon adı:
Uşak
17188
İstasyon no:
1950Veri aralığı:
2016

İstasyon adı:
İstasyon no:
Veri aralığı:

Eğilim
Test Z
Eğilim
↑
0.30
↑
↑
0.67
↑
↑
1.24
↑
*↑
0.35
↑
*↑
1.45
↑
*↑
2.26
*↑
*↑
2.65
*↑
*↑
1.99
*↑
*↑
1.12
↑
*↑
1.47
↑
↑
0.33
↑
↓
-0.65
↓
* %95 güven aralığında önemli eğilim

↑ Artma Yönünde Eğilim

Test Z
-0.17
-0.14
0.98
0.82
1.59
1.94
1.93
1.51
0.95
1.06
-0.49
-1.35

Aydın
17234
19502016
Eğilim
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓

↓ Azalma Yönünde Eğilim
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Yağış eğilim çizelgesi incelendiğinde ise araştırmaya konu olan üç istasyonda da
kış, yaz ve sonbahar aylarında yağışlarda %95 güven aralığında anlamlı olmayan azalma
ve artma eğilimi görülmektedir. Sadece Uşak ilinde nisan ayı yağışlarında anlamlı artış
eğilimi belirlenmiştir (Çizelge 3). Koçman ve ark., (1996)’da Ege ovalarındaki altı
istasyonun verilerinden yola çıkarak, ovalarda yağışın yıllar arası değişimini ve yıl içinde
yağışın dağılış karakterini ortaya koydukları çalışmanın sonucu araştırmamızın
sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Buna göre Koçman ve ark., (1996) Ege ovalarında
süreleri birbirine eşit olmayan kurak ve nemli dönemlerin arka arkaya geldiği, 48 yıllık
dönemde yağışta genel bir artış ya da azalışı işaret eden bir eğilimin bulunmadığını
belirtmişlerdir. Yine benzer şekilde Sütgibi (2009)’un bulguları araştırmamızın sonuçları
ile örtüşmektedir. Benzer şekilde Durdu (2010), Büyük Menderes Havzasında Aydın,
Denizli, Afyon ve Uşak istasyonlarında 1963- 2007 yılları arasında kaydedilen yıllık
toplam yağış serilerinin eğilimlerini t-testi ve Mann-Kendall testi ile incelediği
çalışmasında yağışların söz konusu dönem içerisinde azaldığını, fakat bu azalma eğiliminin
%5 düzeyinde önemli olmadığını saptamıştır. Özkul (2009), Pearson ve Spearman
yöntemlerini kullandığı çalışmasında, yıllık toplam yağışların Aydın'da 19291999,Yatağan'da 1975-2000 ve Denizli'de 1947-1994 yılları arasında azaldığını, fakat bu
azalma eğiliminin %5 düzeyinde istatistiksel olarak önemli olmadığını saptamıştır. Bir
diğer sonuç Partal ve Kahya (2006) tarafından Aydın istasyonu için elde edilmiştir. Söz
konusu çalışmada Aydın istasyonunda, yıllık toplam yağışların 1960-2007 yılları arasında
azalma eğiliminde olduğu fakat bu azalmanın %5 düzeyinde istatistiksel olarak önemli
olmadığını belirlemişlerdir. Önol and Semazzi, (2006) yaptıkları bir çalışmada, Ege ve
Akdeniz kıyılarında yağışların azalmakta olduğu belirtmişlerdir. Cengil (2009) doktora
çalışmasında, bu çalışmayı destekleyen eğilimler bulmuştur. Buna göre Denizli’de sıcaklık
açısından, sürekli bir artış olmasına rağmen bu artışın kış sıcaklıklarında önemli olmadığı,
ancak yaz sıcaklıklarında önemli olduğu görülmektedir. Yağışlar açısından, yıllık toplam
yağışlarda azalma eğilimi olmasına rağmen, eğilimin önemsiz olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 3. Uzun yıllar aylık toplam yağış verilerinin eğilim sonuçları

Aylar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

İstasyon adı:

Denizli

İstasyon no:
Veri aralığı:

17237
1957-2016

Test Z
-0.26
0.97
-0.08
0.70
0.81
-0.43
0.11
0.71
-0.38
0.78
1.14
-1.86

Eğilim
↓
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↓

YAĞIŞ
İstasyon adı:
Uşak

İstasyon adı:

Aydın

İstasyon no:
Veri aralığı

İstasyon no:
Veri aralığı

17234
1950-2016

Test Z
-0.69
-0.74
0.38
0.63
0.27
-0.18
-1.27
-0.84
-0.87
0.32
0.09
-0.79

Eğilim

17188
1950-2014

Eğilim
Test Z
-0.67
↓
-0.24
↓
-0.65
↓
2.05
*↑
-0.71
↓
-0.79
↓
-0.01
↓
0.78
↑
-0.23
↓
1.92
↑
0.29
↑
0.29
↑
* %95 güven aralığında önemli eğilim

↑ Artma Yönünde Eğilim

↓
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↓

↓ Azalma Yönünde Eğilim
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Bununla birlikte Man Kendall’a tabi tutulan Aydın Koçarlı AGİ verilerinde
Temmuz ayı hariç tüm aylarda azalma eğilimi görülürken, Nisan-Haziran arası, Ağustos ve
Aralık aylarında, 0.05 anlamlılık seviyesinde oldukça belirgin azalma eğilimi göze
çarpmaktadır. Yine Denizli Küçüksu AGİ verilerinin Z testi sonuçları ise yılın tüm
aylarında anlamlı azalma eğilimini göstermektedir (Çizelge 4). (Özkul ve ark., 2008) ile
Durdu (2010)’, Büyük Menderes Havzası akımlarında istatistiksel olarak anlamlı bir
azalma eğilimi olduğunu ifade ettikleri çalışmalarıyla araştırmamızın sonuçlarını
desteklemektedir.
Çizelge 4. Uzun Yıllar Aylık Toplam Akım Verilerinin Eğilim Sonuçları
İstasyon adı:
Aylar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AKIM
Denizli/Çürüksu AGİ
İstasyon adı:

Aydın/Koçarlı AGİ

İstasyon no:

D07A059

İstasyon no:

D07A062

Veri aralığı:

1985-2015

Veri aralığı:

1968-2015

Test Z

Eğilim

Test Z

Eğilim

-3.17
-3.04
-3.68
-2.71
-3.22
-3.97
-2.11
-2.81
-3.85
-3.89
-3.44
-3.42

*↓
*↓
*↓
*↓
*↓
*↓
*↓
*↓
*↓
*↓
*↓
*↓

-1.81
-2.63
-3.53
-2.25
-2.68
-3.75
1.27
2.06
-1.38
-1.56
-1.43
-2.30

↓
*↓
*↓
*↓
*↓
*↓
↑
*↑
↓
↓
↓
*↓

* %95 güven aralığında önemli eğilim
↑ Artma Yönünde Eğilim

↓ Azalma Yönünde Eğilim

4.SONUÇ
Bu araştırmada alan olarak Büyük Menderes Havzasının %75 ini kaplayan Aydın,
Denizli ve Uşak illerinde bulunan MGİ’den yağış, sıcaklık ve AGİ’den akım verilerinin
uzun yıllar boyunca aylık olarak değişimleri ve eğilimleri incelenmiştir. Buna göre
özellikle havza sıcaklığında genel bir artış eğiliminin olduğu, bu eğilimin özellikle
havzanın ortasında ve kuzeydoğusunda daha belirgin olarak ortaya çıktığı görülmüştür.
Bununla birlikte yağışlarda ise aylara göre değişen hem azalma hem de artma eğilimi
görülmekle birlikte Uşak istasyonu nisan ayı hariç, eğilimler %95 güven aralığında anlamlı
değildir. Denizli istasyonunda sıcaklıklardaki aşırı artış eğilimi ve yağışlardaki azalma
eğilimi havzadaki akımları azalma yönünde etkilediği görülmektedir. Nitekim havzanın
akım eğilimlerini incelediğimizde özellikle havzanın ortasında yer alan Denizli Çürüksu
AGİ’de istatistiki anlamda önemli belirgin azalma eğilimi görülmüştür. Havzanın batısında
yer alan Aydın Koçarlı AGİ’de ise genel olarak azalma eğilimi göze çarparken, en anlamlı
azalma eğilimi Ağustos-Aralık ayları arasında olmuştur. Sıcaklık, yağış ve akım verilerinin
bu eğilimleri değerlendirildiğinde havzanın orta kısmında görülen sıcaklıklardaki artış
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yağışlardaki azalış ve akımlardaki belirgin azalış eğilimi bölgeyi kuraklık tehlikesiyle yüz
yüze getirmesi muhtemeldir. Yine Havzanın batısında kalan Aydın istasyonunda görülen
eğilimler bölgedeki başta su kaynakları olmak üzere, havza ekonomisinde önemli bir yer
tutan tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkileyecektir. Sonuç olarak Havzanın %44’ünün
tarım alanı olduğu ve tarımsal faaliyetlerin en çok Aydın ve Denizli illerinde yapıldığı
düşünüldüğünde (Büyük Menderes HKEP, 2016) bu çalışmadan elde edilen sonuçlar su
kaynaklarının ve dolayısıyla tarımsal faaliyetlerin tehdit altında olduğunu göstermektedir.
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Özet
İklim değişiminin bitkilere etkisinin incelenmesi son dönemde önem kazanan bir araştırma
konusudur ve bu amaçla bitki gelişimini simule eden modeller sıklıkla ve mümkünse karşılaştırmalı
olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada APSIM, STICS ve AquaCrop modelleri, kışlık buğday
veriminin analizi amacıyla kullanılmıştır. Kullanılan verilerin elde edildiği alanda ölçülen verim
değeri olan 5190 kg/ha’a en yakın sonucu veren model, %0.6 bağıl hatayla (5157 kg/ha)
AquaCrop’tur. Benzer biçimde APSIM Modeli, verimi %2.6 bağıl hatayla (5055.2 kg/ha), STICS
modeli ise %1.2 bağıl hatayla (5130 kg/ha) olarak hesaplamıştır. Sıcaklık ve yağış miktarındaki
değişimlerin bitki verimine etkisinin araştırılması için 8 adet senaryo oluşturulmuştur. Maksimum
ve minimum sıcaklık değerlerinin 1ºC arttırıldığı senaryo modellere uygulandığında, AquaCrop ve
APSIM modelleri için verim değerinin sırasıyla %2.8 ve %0.4 oranlarında azaldığı görülürken,
STICS Modeli %4.3 oranında artışa dikkat çekmiştir. Sıcaklık azaltım senaryolarında STICS ve
AquaCrop modelleri verim azalışı öngörürken, APSIM için tersi durum ortaya çıkmıştır. Yağışla
ilgili uygulanan %10 ve %20 oranındaki artış senaryolarının tamamı için tüm modellerin verim
artışı öngördüğü belirlenmiştir. Söz konusu yağış azatlım simulasyonlarının ekstrem örneği, yağışın
%20 azaldığı senaryoda %5.8’lik verim düşüşü ile APSIM Modeli’nden elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: APSIM, AquaCrop, Buğday, İklim değişikliği, Stics

COMPARISON OF THE YIELD PREDICTION PERFORMANCES OF
CROP GROWTH SIMULATION MODELS
Abstract
Studying the impacts of climate change on crops is an important research topic, for which crop
growth simulation models are used frequently and, if possible; comparatively. In this study;
APSIM, AquaCrop and Stics models were used for the yield analysis of winter wheat. Actual yield
had been measured as 5190 kg/ha from the field, from which the data had been obtained. The
model which gave the most approximate result was the Aquacrop with a relative error of 0.6%
(corresponding yield value of 5157 kg/ha). In addition, APSIM calculated the yield with a relative
error of 2.6% (5055.2 kg/ha) while the Stics Model calculated it with a relative error as 1.2% (5130
kg/ha). To investigate the impacts of the changes in temperature and precipitation on winter wheat
yield, 8 different scenarios were created. According to the first scenario, in which maximum and
minimum temperature values were increased for 1ºC, calculated yields from APSIM and Aquacrop
models were both decreased as 0.4% and 2.8%, respectively, while Stics showed an increase of
4.3%. Stics and AquaCrop models showed decline in yield while APSIM predicted a rise when the
scenarios about the decreases in temperatures were investigated. After studying the effects of
temperature, scenarios about the changes in total precipitation rates (10% and 20% increases and
decreases) were applied to the models, where it was shown that all models estimated increases in
yield for all the precipitation increase scenarios. When the scenarios of decreased precipitation
were carried out, APSIM indicated the biggest declination with an estimated yield decrease as
5.8%.
Key Words: APSIM, Aquacrop, Climate Change, Stics, Winter Wheat
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1. GİRİŞ
Tarım ürünlerinin gelişimi direkt olarak meteorolojik faktörlere bağlıdır ve
bunlardaki herhangi bir değişim hassas olan ürünleri çok kolay etkileyebilmektedir.
Ülkemiz ekonomisinde tarımın önemli bir rolü olduğu ve özellikle kırsal bölgelerde
yaşayan insanların bir kısmının tarım sektöründen gelir elde ettiği bilindiğine göre, iklim
değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerinin incelenmesi önemlidir ve bununla ilgili tarımsal
araştırma yapılması gerekmektedir.
Ülkemizde yetişen tahıl ürünlerinden buğday, tarım faaliyetlerimizin büyük
çoğunluğunu oluşturmaktadır. Tek yıllık olarak üretilebilen buğday, neredeyse her türlü
toprak ve iklim koşulunda yaşayabildiği için dünyada en çok üretimi yapılan bitkilerden
birisidir (Ankomer, 2009).
Günümüzde iklimin değişimiyle ilgili araştırmalar artıyorken iklimle ilgili
değişkenlerin tarımı nasıl etkileyeceği sorusu önem kazanmaktadır. Ekstrem olaylar
bitkilere zarar verirken bazı değişkenlerin ideal koşullara ulaşması bitkinin verimini
arttırabilmektedir. Bu konuyla ilgili araştırmalar gelecekle ilgili simülasyon oluşturmamızı
sağlayan tarımsal iklim modelleri sayesinde ilerleyebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, bu tarımsal iklim modellerinden olan APSIM, AquaCrop ve
STICS modellerinin verim tahmin performanslarının incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Modellerin Tanıtılması ve Deneme Alanı Hakkında Bilgiler
Modellerin verim tahminlerinin karşılaştırılması için 3 farklı model üzerinde
çalışılmıştır. Bu modeller APSIM, AquaCrop ve STICS modelleridir.
Tarımsal Üretim Sistemleri Simülatörü’nün kısaltması olan APSIM modeli,
bitkilerin büyümesini simüle eden bir modeldir. Avustralya’da CSIRO ve Queensland
Eyalet Hükümeti acentalarının işbirlik yaparak oluşturdukları bir grup olan Tarımsal
Üretim Sistemleri Araştırma Birimi (APSRU) tarafından geliştirilmiştir (Keating ve ark.,
2003). APSIM, PERFECT ve AUSIM adlı iki modelin birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Bunlardan PERFECT modeli daha çok toprak yönetimi, toprak su hareketi ve erozyon
üzerine geliştirilmiş bir modelken AUSIM ise CERES-Maize modelinin daha bağımsız
ürün üretimi, toprak su içeriği, toprak azot içeriği üzerine çalışılmış halini temsil
etmektedir (McCown ve ark., 1994). APSIM, iklim, genotip, toprak ve yönetim
faktörleriyle bağlantı halinde olan bitkisel üretimin doğru tahmin edilmesi ihtiyacına
karşılık olarak, risk altında daha iyi tarımsal stratejiler için araştırmaya yardımcı olması
için geliştirilmiştir (McCown ve ark., 1995). APSIM, çiftlikte ve tarım alanlarında karar
vericilere destek sağlama, üretim ve kaynak yönetimi için çiftlik sistemleri tasarımı,
mevsimlik iklim tahmini değerlerinin değerlendirilmesi ve araştırma, eğitim faaliyetleri
için bir kılavuz görevi görme gibi geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir (The APSIM
Initiative, 2007). APSIM modeli için gerekli olan girdiler bitki çeşidi, meteoroloji dosyası,
simülasyon süresi, toprak tipi, başlangıçtaki su ve azot, organik madde ve yönetim
uygulamalarıdır. Modelin çıktı dosyası kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Model
verim, biyokütle, kök derinliği, LAI, transpirasyon gibi değişkenleri modelleyebilmektedir.
AquaCrop, FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından geliştirilen
bir bitki gelişim modelidir. Bitkinin su eksikliğine ve diğer meteorolojik etkenlere olan
tepkilerini öngörmek ve buna göre sulama gibi bitkiyi koruyucu önlemler alınmasını
sağlayarak maksimum verim elde edilmesini amaçlamaktadır (Steduto ve ark., 2012). FAO
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tarafından geliştirilen bu model oluşturulurken bitki verimi ve su kullanımı arasındaki
ilişkiyi göstermek için 1970’in sonlarına doğru geliştirilen basit bir eşitlikten yola
çıkılmıştır. Bu eşitliğe göre bağıl verim ile bağıl evapotranspirasyon (ET) arasında bağlantı
vardır ve Doorenbos ve Kassam (1979) tarafından aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
𝑌𝑥 − 𝑌𝑎
𝐸𝑇𝑥 − 𝐸𝑇𝑎
(
) = 𝐾𝑦 (
)
𝑌𝑥
𝐸𝑇𝑥
Bu eşitlikte; Yx, maksimum verimi; Ya, gerçek verimi; ETx, maksimum
evapotranspirasyonu; ETa, gerçek evapotranspirasyonu ve Ky çarpanı ise
evapotranspirasyon ile verim kaybı arasındaki ilişkiyi ifade eder (Doorenbos ve Kassam,
1979).
AquaCrop bitki gelişim modeli kullanıcıdan günlük minimum ve maksimum
sıcaklık, günlük yağış, evapotranspirasyon ve yıllık CO2 değerlerini istemektedir. Referans
evapotranspirasyonu hesaplamak için FAO tarafından geliştirilmiş bir yazılım olan “ETo
Calculator” kullanılır.
STICS olarak bilinen tarımsal iklim modeli, Fransa Ulusal Tarımsal Araştırma
Enstitüsü INRA'da 1996'da oluşturuldu. Stics, temel olarak iki INRA ekibi tarafından
üretilen GOA (bitki), BYM (su) ve LIXIM (azot) modellerini bir araya getirilerek
oluşturulmuştur. Başlangıçta yalnızca buğday ve mısırı simüle edebilen STICS, içerisinde
yıllık ve odunsu bitkiler de olmak üzere yaklaşık olarak 20 ürün çeşidiyle
çalışabilmektedir. Karbon, azot ve su döngülerini simüle eden, toprak özelliklerini ve
yönetim uygulamalarını dikkate alan, günlük iklim verisi gerektiren bir modeldir. Azot ve
suyu simule eden dinamik bir modeldir (Brisson ve ark., 2003). Fenolojiyi, büyüme derece
günün fonksiyonu olarak hesaplamaktadır. Biyokütleyi ise fotosentetik atkif radyasyonla
doğrusal olarak ilişkilendirmektedir. Gerçek bitki büyüme oranını, CO2 konsantrasyonu, N
ve su streslerini dikkate alarak hesaplamaktadır (Sansaulet ve ark.). STICS modeli tek
yıllık simülasyonlar yapmaktadır. İklim dosyası modelin içerisinde oluşturulur, toprak,
bitki ve yönetim ile ilgili parametreler model içerisinden değiştirilebilmektedir.
Modeller çalıştırılırken kullanılacak veriler Şaylan ve ark. (2012) tarafından
gerçekleştirilen bir TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmadan sağlanmıştır. İlgili
veriler, Kırklareli’nde bulunan Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait alanda dikilen buğday bitkisi üzerinde yapılan ölçümlerden
elde edilmiştir. Çalışma için yaklaşık 80 da’lık bir alanın kullanıldığı ve bu alanın
tamamında buğday ekildiği belirtilmiştir.
2.2. Modellerin Çalıştırılması
Modellerin verim tahminlerinin araştırılması için öncelikle APSIM modeli üzerinde
çalışmalar yapılmıştır. Modelin çalıştırılabilmesi için öncelikle meteorolojik bilgileri
içeren .met uzantılı dosya oluşturulmuştur. Dosyaya model için gerekli olan maksimum,
minimum sıcaklık değerleri, global radyasyon ve yağış miktarı gün bazında girilmiştir.
Bunların dışında ölçüm yapılan yerin enlem derecesi, yıllık ortalama sıcaklık değeri ve
aylık ortalama sıcaklıkların değişim değeri de bu dosyaya eklenmiştir. Meteoroloji dosyası
modele girildikten sonra, toprakla ilgili bilgiler, ekim ve gübrelemeyle ilgili bilgiler
modele eklenmiş ve simülasyonun gerçekleştirileceği zaman aralığı seçilerek model
çalıştırılmıştır. İlk sonuçlar elde edildikten sonra biyokütle ve verim için bağıl hata oranları
hesaplanmış ve bu simülasyon için modelin yüzde kaç hatayla çalıştığı hesaplanmıştır.
Model sonuçlarının gerçek sonuçlara yaklaştırılması için modelin bitki katsayılarını
okuduğu dosya içerisinde bazı katsayılar seçilerek değiştirilmiş ve model çıktısının ölçülen
sonuçlara yaklaştığı görülmüştür. Elde edilen yeni sonuçlar ile modelin biyokütle ve verim
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için verdiği bağıl hatalar tekrar hesaplanmış, iklim değişikliği senaryoları uygulanmadan
önce modelin ne kadar hatayla çalıştığı görülmüştür.
APSIM modelinden sonra AquaCrop modeliyle çalışılmıştır. Bu modelde diğer
modellerden farklı olarak meteorolojik dosya için referans evapotranspirayon miktarı
istenmektedir. Maksimum ve minimum sıcaklık, yağış miktarı, referans
evapotranspirasyon ve CO2 verisi ile iklim modülü tamamlanmıştır. Bunların yanında
toprak, yönetim modüllerine de girdiler sağlanarak model çalıştırılmıştır. Model
çalıştırıldıktan sonra elde edilen biyokütle ve verim değerleri ve ölçülen biyokütle ve verim
değerleri karşılaştırılmış, bağıl hata hesabı yapılmıştır. Yapılan değişiklik sonrasında
model çalıştırılmış ve yeni elde edilen biyokütle ve verim çıktıları üzerinden bağıl hata
hesabı yapılmıştır.
Bu çalışma için son olarak STICS modelinden faydalanılmıştır. Öncelikle, STICS
modeli için meteorolojik dosya hazırlanmıştır. Bu dosyada, günlük maksimum, minimum
sıcaklıklar, global radyasyon, yağış miktarı ve rüzgar verileri bulunmaktadır. Model her yıl
için farklı bir dosya talep etmektedir. Bu sebeple 2009 ve 2010 yıllarının verisi farklı
dosyalar olarak hazırlanmıştır. Bu dosyalar hazırlandıktan sonra, model içerisinde “İklim
dosyası oluşturma” modülünde dosyalar modele okutulmuştur. Meteorolojik bilgiler
modele okutulduktan sonra, model içerisinde hazır olarak bulunan bilgilerin değiştirilmiş
ve ölçümlerden elde edilen veriler, yapılan tarımsal işlemler modele eklenmiştir. Modele
gerekli girdiler verildikten sonra model çalıştırılmıştır ve modelin gerçeğe ne kadar yakın
sonuçlar verdiği araştırılmıştır. İlk sonuçlar alındıktan sonra modelin verim ve biyokütle
sonuçları üzerinden bağıl hata hesabı yapılmıştır ve modelden çıkan sonuçların gerçek
sonuçlara yaklaştırılması için model içerisinde bazı parametreler değiştirilmiştir. Bu
değişiklikler, hasat indeksi, fotosentetik aktif radyasyon ile ilgili katsayı ve albedo
değerlerinde yapılmıştır. Model değişimlerin neticesinde tekrar çalıştırıldığında verim ve
biyokütle değerlerinin, ölçülen değerlere yaklaştığı gözlenmiş ve bu değerler üzerinden
bağıl hata hesabı yinelenmiştir.
Modeller incelenip gerçek meteorolojik verilerle çalıştırıldıktan sonra, çalışmanın
asıl amacı olan sıcaklık ve yağış değişkenlerinin bitkiye etkisinin tahmini için sıcaklık ve
yağışın değiştiği 8 senaryo oluşturulmuştur. Çizelge 1, senaryoların hangi değişimi
içerdiğini göstermektedir.
Çizelge 1. Çalışma için oluşturulan senaryolar
Sıcaklıkla ilgili senaryolar
Yağışla ilgili senaryolar
0
1. senaryo
1 C artış
5. senaryo
%10 artış
2. senaryo
20C artış
6. senaryo
%20 artış
0
3. senaryo
1 C azalış
7. senaryo
%10 azalış
4. senaryo
20C azalış
8. senaryo
%20 azalış
Model sonuçlarının başarısını tespit etmek amacıyla kullanılan bağıl hata oranı
aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır:
ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 − 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟
Ɛ (%) =
∗ 100
ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟
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3. BULGULAR-TARTIŞMA
2009-2010 gelişme döneminde buğday bitkisinin ortalama verimi ve toprak üstü
biyokütlesi, sırasıyla 5190 kg/ha ve 21340 kg/ha olarak ölçülmüştür. Modeller,
içerilerindeki tanımlı katsayılar değiştirilmeden çalıştırıldıklarında elde edilen sonuçlar her
model için farklıdır.
APSIM modelinden çıkan sonuçlarda biyokütlenin 19289.7 kg/ha ve verimin
8438.7 kg/ha olarak hesaplandığı görülmüştür. Buradan modelin biyokütle için hata
oranının %9.6 , verim için hata oranının %62.6 olduğu hesaplanmıştır. AquaCrop modeli,
biyokütleyi 19065 kg/ha, verimi 9154 kg/ha olarak hesaplamıştır. Modelin biyokütle için
hata oranı %10.7 ve verim için hata oranı %76.4 ‘tür. STICS modelinden çıkan sonuçlarda
ise biyokütle 17070 kg/ha ve verim 5680 kg/ha bulunmuştur. Buradan modelin biyokütle
için hata oranının %25.02, verim için ise %8.6 olduğu hesaplanmıştır.
Hata oranlarını azaltmak için yapılan kalibrasyon işleminden sonra, APSIM
modelinden bulunan biyokütle 19987.9 kg/ha ve verim 5055.2 kg/ha olmuştur. Bu
sonuçlara göre, bağıl hata hesabı yapıldığında modelin biyokütle için hata oranının %6.3,
verim için hata oranının %2.6 olduğu görülmüştür. AquaCrop modeli çalıştırıldığında
biyokütle 19097 kg/ha, verim 5157 kg/ha bulunmuştur. Bu sonuçlar ile bağıl hata hesabı
yapıldığında, biyokütle için hata oranı %10.5, verim için hata oranı %0.06 olarak
hesaplanmıştır. STICS modeli ile çalışıldığında ise biyokütle 20930 kg/ha, verim 5130
kg/ha ‘dır. Bu sonuçlara göre hata hesabı yapıldığında, modelin biyokütle için hata oranı
%1.2, verim için ise hata oranı %1.12 olarak bulunmuştur.
Modellerin hata oranları azaltıldıktan sonra, öncelikle sıcaklık ile ilgili senaryolar
uygulanmaya başlanmıştır. Bu senaryoların açıklaması Tablo 1’de verilmiştir. Birinci
senaryo modellere uygulandığından ulaşılan verim ve biyokütle değerleri Şekil 1 ve Şekil
2‘de gösterilmiştir.

Şekil 1. Üç model için birinci senaryodan elde edilen verim değerleri
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Şekil 2. Üç model için birinci senaryodan elde edilen biyokütle değerleri
İkinci senaryo modellere uygulandığında ulaşılan verim ve biyokütle değerleri
Şekil 3 ve Şekil 4‘te gösterilmiştir.

Şekil 3. Üç model için ikinci senaryodan elde edilen verim değerleri

Şekil 4. Üç model için birinci senaryodan elde edilen biyokütle değerleri
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Üçüncü senaryonun verim ve biyokütle değerleri Şekil 5 ve Şekil 6’da
gösterilmektedir.

Şekil 5. Üç model için üçüncü senaryodan elde edilen verim değerleri

Şekil 6. Üç model için üçüncü senaryodan elde edilen biyokütle değerleri
Dördüncü senaryo ile hesaplanan verim ve biyokütle değerleri Şekil 7 ve Şekil 8’de
gösterilmektedir.

Şekil 7. Üç model için dördüncü senaryodan elde edilen verim değerleri

571

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Şekil 8. Üç model için dördüncü senaryodan elde edilen biyokütle değerleri
Sıcaklıkla ilgili senaryolardan sonra yağışla ilgili senaryolar çalıştırılmıştır. Yağışla
ilgili oluşturulan 4 senaryo Çizelge 1’de gösterilmektedir. Beşinci senaryonun
uygulanılması ile elde edilen sonuçlar Şekil 9 ve Şekil 10’da gösterilmektedir.

Şekil 9. Üç model için beşinci senaryodan elde edilen verim değerleri

Şekil 10. Üç model için beşinci senaryodan elde edilen biyokütle değerleri
Altıncı senaryonun çalıştırılmasıyla elde edilen verim ve biyokütle değerleri Şekil
11 ve Şekil 12’de gösterilmektedir.
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Şekil 11. Üç model için altıncı senaryodan elde edilen verim değerleri

Şekil 12. Üç model için altıncı senaryodan elde edilen biyokütle değerleri
Yedinci senaryonun uygulanılması ile elde edilen verim ve biyokütle değerleri
Şekil 13 ve Şekil 14’te gösterilmektedir.

Şekil 13. Üç model için yedinci senaryodan elde edilen verim değerleri
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Şekil 14. Üç model için yedinci senaryodan elde edilen biyokütle değerleri
Sekizinci senaryonun uygulanılması ile hesaplanan verim ve biyokütle değerleri
Şekil 15 ve Şekil 16’da gösterilmektedir.

Şekil 15. Üç model için sekizinci senaryodan elde edilen verim değerleri

Şekil 16. Üç model için sekizinci senaryodan elde edilen verim değerleri
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4. SONUÇ
Çıkan sonuçlar incelendiğinde, modeller kalibre edildikten sonra verim ve
biyokütle sonuçları göstermiştir ki hem verim hem biyokütle sonuçları için model
hesaplamaları gerçek değerin altında kalmış, verim için gerçek değere en yakın değeri
öncelikle %0.06 hata oranıyla AquaCrop modeli, daha sonra %1.12 hata oranıyla STICS
modeli vermiştir. Bu üç model arasında gerçek değere en az yaklaşan model ise %2.6 hata
oranıyla APSIM olmuştur. Biyokütle ile ilgili çıktılara bakıldığında ise gerçek değere en
yakın değeri %1.2 hata oranıyla STICS modeli vermiştir. STICS modelinden sonra,
APSIM modelinde %6.3, AquaCrop modelinde ise %10.5’lik hata oranları hesaplanmıştır.
Bu işlemlerden sonra, sıcaklık ve yağışın değiştiği 8 senaryo uygulanmış ve bu senaryolar
sonucunda modellerin verim ve biyokütle çıktıları sırasıyla Şekil 17 ve Şekil 18’de
verilmiştir.

Şekil 17. Modellerin tüm senaryolar için hesapladığı verim değerleri
Verim grafiği incelendiğinde, modellerin sıcaklıkla ilgili senaryolar için yağışla
ilgili senaryolara oranla birbirlerine göre daha farklı sonuçlar verdiği görülmektedir.
APSIM modeli sıcaklık senaryolarında yükselen bir verim grafiği çizerken, STICS modeli
verimlerin düşeceğini tahmin etmiş, AquaCrop modeli ise sıcaklığın yıllık ortalama
dereceden arttıkça ve azaldıkça verimin düşeceği tahmininde bulunmuştur. Yağış
senaryoları için APSIM ve STICS modelleri benzer sonuçlar göstermiş ve verimde düşüşü
tahmin etmiş, buna rağmen AquaCrop modelinden alınan sonuçlarda dikkate değer
değişimler olmamış, verimin sabit kaldığı tahmin edilmiştir.
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Şekil 18. Modellerin tüm senaryolar için hesapladığı biyokütle değerleri
Biyokütle grafiği incelendiğinde ise, AquaCrop ve STICS modellerinin senaryolara
benzer şekilde tepki verdiği, STICS modelinin AquaCrop modeline göre yüksek değerlerde
sonuçlar gösterdiği ve APSIM modelinin biyokütle değişimlerine 3. senaryodan itibaren
tepki vermediği görülmüştür. AquaCrop ve STICS modelleri biyokütlede en fazla azalışın
sıcaklığın 2°C azaldığı senaryoda olacağını göstermiştir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Aşağı Gediz Havzasını temsil eden Menemen iklim koşullarında başlıca
kuraklık indislerini hesaplamak, karşılaştırmak ve özellikle tarımsal kuraklığın tanımlanmasına
yardımcı olacak iklimsel gösterge ve ölçütleri belirlemektir. Çalışma, Meteoroloji Genel
Müdürlüğüne bağlı ve Menemen’de Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi arazisinde
bulunan UTAEM_AWOS otomatik meteoroloji istasyonunun 63 yıllık (1954-2016) iklimsel
kayıtlarına dayalı olarak yürütülmüştür. Bu çalışmada, meteorolojik kuraklığı analiz eden ve
dünyada en çok kullanılan normalin yüzdeleri, onluklar, Keetch-Byram kuraklık indisi,
standartlaştırılmış yağış indisi (SYİ) ile tarımsal kuraklığı temsil eden kuraklık keşif indisi (KKİ)
gibi indislerle geçmişe yönelik kuraklıkların incelenmesi bir yöntem olarak benimsenmiştir.
Yapılan çalışma ile özellikle standartlaştırılmış yağış indisine ilişkin farklı zaman dilimlerinde,
Aşağı Gediz Havzasında ele alınan dönemde oluşan kuraklıklar incelenmiştir. Yapılan analizlerden,
söz konusu dönemin 32 yılının çeşitli derecelerde kurak olduğu ortaya çıkmıştır. Kurak yılların
dağılımına baktığımızda, 12-aylık zaman periyotlarına göre ve 1 Ekim’den başlayan su yılı
itibariyle, 63 yıllık dönemin 20 yılının normale yakın hafif kurak, 9 yılının orta derecede kurak, 1
yılının şiddetli kurak ve 2 yılının ise aşırı kurak olduğu saptanmıştır. Aşırı kurak yılları içeren
dönemler incelendiğinde ise, söz konusu yıl veya yılların öncesinde aşamalı bir şiddetli kuraklığa
gidiş dikkat çekicidir. Ele alınan indisler arasında genel olarak bir uyumdan söz edilebilirse de,
evapotranspirasyonu dikkate alan kuraklık keşif indisi ile standartlaştırılmış yağış indisi arasında,
bazı yıllarda atmosferin buharlaşma talebindeki yüksek artış nedeniyle oldukça büyük farklılık
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kuraklık İndisleri, Standardize Yağış İndeksi, Kuraklık Keşif İndeksi,
Onluklar, Menemen

COMPARISON OF SOME DROUGHT INDICES AND CLIMATIC
ANALYSES; MENEMEN’S CASE STUDY
Abstract
The aim of this study is to calculate and compare the main drought indices in Menemen climatic
conditions representing the Lower Gediz Basin and to specify climatic indicators and criteria to
assist in the identification of agricultural drought in particular. The study was performed on the
basis of the 63 year (1954-2016) climatic records of the UTAEM_AWOS automatic meteorological
station in International Agricultural Research and Training Center in Menemen. In this study, it
was adopted as a method to analyze a meteorological drought and to conduct a historical drought
analysis through indices such as Percentage of Normal, Deciles, Keetch-Byram Drought Index,
Standardized Precipitation Index (SPI) and Drought Reconnaissance Index (DRI) representing
agricultural drought which are the well-known in the world. It was found that 32 years of the period
was dry in different grades. With these analyses, it was determined that 20 years was mild dry near
normal, 9 years was moderate dry, 1 year was severe dry and 2 years was extremely dry on the
basis of SPI-12 months covered by the water year starting from 1th of October. When the periods
containing extreme arid years are examined, it is noteworthy that going into a gradual severe
drought earlier in these years. Despite the general harmony among the indices covered, there has
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been a considerable difference between the Drought Reconnaissance Index and the Standardized
Precipitation Index due to the high increase in atmospheric evaporation demand in some years.
Key Words: Drought Indices, Standardized Precipitation Index (SPI), Reconnaissance Drought
Index (RDI), Deciles, Menemen

1. GİRİŞ
Kuraklık, canlıların yaşamı üzerinde olumsuz etkisi olan, uzun süre devam ettiğinde
bir takım çevresel ve sosyal sorunların oluşmasına yol açan ve her an bir afete dönüşebilen
bir nem eksikliği durumu olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, kuraklıkla ilgili çok
sayıdaki tanımlarda, yaygın olarak kullanılan sözcüklerin; “su ihtiyacı”, nemlilikte geçici
azalma”, “uzun dönem” ve “geniş alanlar” olduğu saptanmıştır. Yapılan bu tanımlara göre
ortalamadan daha az ve uzun süreli bir yağış eksikliğinin kuraklık koşullarının objektif bir
ölçüsü olduğu söylenebilir (Kayam ve ark., 2009). Yerkürenin su kaynaklarını besleyen
yağışların belirgin bir şekilde azalması (meteorolojik kuraklık), ilk olarak doygun olmayan
toprak nem koşulları (tarımsal kuraklık), sonra yetersiz yüzey akımları ve yeraltı/yerüstü su
birikimi (hidrolojik kuraklık) ve son olarak da su temin sistemlerinde oluşan, sosyoekonomik ve doğal yaşamı olumsuz etkileyen olaylar zinciri meydana gelmektedir.
Yukarıdaki kısa tanımlamaların ötesinde, belirli bir bölgede yalnızca yağış
miktarındaki yetersizlik olarak açıklanamayan kuraklık olgusu, aynı zamanda yağış
dağılımı ile birlikte sıcaklığa bağlı buharlaşmanın bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.
Bu nedenle, yağış miktarı ve rejimindeki değişmeler ile sıcaklıklardaki artışlar, kuraklığın
iklim değişimi olgusu ile iç içe olduğunu ve kuraklık olaylarının son yıllarda küresel
ısınma nedeniyle oluşan iklim değişikliği ile birlikte ele alınması gerektiğini ortaya
koymuştur.
Dünyada yürütülen bilimsel ve teknik çalışmaların sonuçlarına göre, iklim
değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden birisinin Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz
bölgesi olacağı ortaya konmuştur. Söz konusu küresel iklim değişikliğinin Akdeniz havzası
ile ilgili bölgesel etkilerinin, daha çok yağışların azalması ile birlikte sıcaklıklarda da
önemli artışlar şeklinde olacağı Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli raporlarında
bildirilmektedir (IPCC, 2014). Bölgede gerek eğilim olarak yağışların azalması, gerekse
kurak periyotların daha sık ve uzun süreli oluşma öngörüleri nedeniyle ülkemizde bu
konuda yapılacak çalışmalara özel bir önem verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Geçmişte,
özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde ortaya çıkan kuraklık olaylarının ayrıntılı olarak
incelenmesi, bize gelecekte kurak dönemlerin oluşma sıklığı, süresi, şiddeti ve yayılış
alanları ile ilgili çok önemli bilgiler verecektir.
Kuraklık risk yönetiminin de bir parçası olan izleme ve değerlendirme çalışmaları,
bu konuda yapılacak etki azaltma stratejileri ve politika uygulamalarının ilk aşaması olarak
önem arz etmektedir. Metodolojik yaklaşımlar, kuraklıkla mücadelede uygulanacak
eylemlerin planlanması ve uygulanmasında kolaylık sağlayacak teknik ve bilimsel
yöntemlerin belirlenmesi ve bu yöntemlere göre kuraklık izleme ve değerlendirmelerin
yapılmasını ifade etmektedir (Kayam ve ark., 2009). Gerek planlama, gerekse uygulama
aşamasında yol gösterici, eylem başlatıcı veya öncelikleri belirleyici nitelikteki
yöntemlerden birisi de kuraklıkların özelliklerinin tanımlanmasıdır. Bu yöntem, bir
bölgede oluşan meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklıkları karakterize edecek
göstergelerin ve indislerin çalışılmasını gerektirmektedir.
Kuraklık göstergeleri ve
indisler, bir bölgede oluşan kuraklıkların şiddetini, süresini, başlangıç ve bitiş tarihlerini
sıklığını ve etki alanını anlamamıza yarayan araçlardır. Buna göre kuraklık göstergeleri,
yukarıda sözü edilen kuraklık özelliklerini tanımlamak için kullanılan parametreler ve
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değişkenler olarak ifade edilebilir. Bunlar arasında, yağış, sıcaklık, akımlar, yeraltı suları,
toprak nemi ve kar yükleri sayılabilir. İndisler ise, yukarıda belirtilen göstergeleri içeren
iklimsel ve hidrometeorolojik verileri kullanarak daha çok kuraklığın şiddetini temsil eden
hesaplanmış sayısal değerler olarak tanımlanmıştır (WMO ve GWP, 2016).
Çalışmada, Türkiye’nin batı bölgesinde, öncelikle meteorolojik kuraklıkların
incelenmesi amacıyla, dünyada en çok bilinen kuraklık indislerinin bazıları, Menemen
iklim koşulları için çalışılmış ve kuraklık analizleri yapılmıştır. Söz konusu indislere ilişkin
bilgiler ve bu indislere göre yapılan kuraklık analizleri karşılaştırmalı olarak aşağıda
sunulmuştur.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma, Menemen’de Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
arazisinde bulunan UTAEM_AWOS otomatik meteoroloji istasyonunun 63 yıllık (19542016) iklimsel kayıtlarına dayalı olarak yürütülmüştür. Ulusal meteoroloji ağının bir
parçası olan söz konusu meteoroloji istasyonundan elde edilen veriler, Meteoroloji Genel
Müdürlüğü tarafından gerekli iklimsel istatistik testleri ile doğrulandıktan sonra
kullanılmıştır. Çalışmada, ele alınan indislerin hesaplanmasında Atina Ulusal Teknik
Üniversitesi tarafından geliştirilen Kuraklık İndisleri Hesaplayıcısı; DrinC (Tigkas, 2015),
Nebraska Üniversitesi, Ulusal Kuraklık Merkezi tarafından geliştirilen SPI_SL_6 (NDMC,
2017) bilgisayar programlarından ve Excel hesaplama prosedüründen yararlanılmıştır.
Çalışma alanına ve kullanılan indislere ilişkin bilgiler ve özellikler aşağıda
sunulmuştur.
2.1. Çalışma Alanı ve Özellikleri
Türkiye’nin batısında yer alan Gediz Havzasının mansap kısmında, denize 11 km
o
o
o
o
uzaklıkta bulunan Menemen Ovası, 38 26' ve 38 40' kuzey enlemleri ile 26 40' ve 27 07'
doğu boylamları arasında yer almaktadır. Ortalama yükseklik yaklaşık 10 m olup, havzanın
alüviyal tabanı Manisa ilinin batısındaki Emiralem Boğazı ile ikiye bölünmüştür.
Doğusunda Yamanlar Dağı, kuzeyde ise Foça dağlık bölgesi ile kuşatılmış olup, doğal
vejetasyon olarak çam ve maki toplulukları hâkimdir. Ova topraklarının büyük kısmını
Gediz alüvyonu ve ikinci derecede yan dere alüvyonları oluşturmaktadır. Menemen Ovası
ve çevresinde poli-kültür tarım yapılmaktadır. Yörede pamuk, bağ, zeytin, buğday ve
birçok sebze ve meyve çeşidi yetiştirilebilmektedir. Özellikle Emiralem yöresinde, mikro
klima özelliğinden ötürü çilek, bağ ve narenciye üretimi yoğunluk kazanmıştır. Sulu tarım
yapılan arazilerde ise ana ürün olarak pamuk ve mısır yetiştirilmektedir (Kayam ve
Korkmaz, 2005).
Tipik Akdeniz iklim özellikleri gösteren çalışma alanı, yazları sıcak ve kurak,
kışları ise ılık ve yağışlıdır. 1954-2016 yıllarını kapsayan iklim verilerine göre ortalama
toplam yıllık yağışlar 543.4 mm, ortalama sıcaklık 17.0 0C olup, en sıcak ay 27.1 0C ile
temmuz ayı ve en serin ay 7.9 0C ile ocak ayı olarak saptanmıştır. Ortalama nispi nem
%57.8, ortalama toplam buharlaşma 1520 mm civarında ve ortalama rüzgar hızı ise 3
m/s’nin altında kaydedilmiştir (UTAEM, 2017).
2.2.Kuraklık İndisleri ve Özellikleri
Çalışmada, gelecekte bölgesel bazda yapılacak diğer çalışmalara temel olması ve
aynı zamanda Aşağı Gediz havzası için dünyada en çok uygulanan bazı kuraklık indisleri
ile kuraklık analizleri yapılması hedeflenmiştir. Söz konusu indisler sırasıyla, Normalin
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Yüzdeleri (Percent of Normal), Onluklar (Deciles), Keetch-Bryam Kuraklık İndisi (KBDI),
Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI) ve Kuraklık Keşif İndisi (DRI) olarak belirlenmiştir.
Bu indislere ilişkin; orijini, hesaplama işlemleri, kullanım alanları, güçlü yönleri ve zayıf
yönleri ve kuraklık ve nemlilik durumları ile ilgili sınıflandırmalar aşağıda sunulmuştur.
2.2.1. Normalin Yüzdeleri (Percent of Normal Precipitation_PN)
Kökeni: Yağış düzensizliklerini tanımlamak amacıyla çıkış yeri veya ilk
kullananlar tam olarak bilinmemektedir. Özellikleri: Basit bir istatistiksel işlemle,
herhangi bir miktarın yüzdesinin bulunmasına dayanır. Herhangi bir dönem (günlük,
haftalık, aylık, mevsimlik ve yıllık) veya yöreyi karşılaştırmada kullanılabilir. Gerçekleşen
yağış, yöredeki normal (ortalama) yağışa bölündükten sonra 100 ile çarpılır. Ele alınan
dönemde gerçekleşen yağışlarla birlikte, en az 30 yıllık yağış dizisine gereksinim
duyulmaktadır. Uygulama alanı: Kuraklıkların tanımı ve çeşitli etkilerini incelemede
kullanılabilir. Güçlü yönleri: Temel matematik işlemleri ile hesaplanacak kolay ve hızlı
bir metottur. Tek bir yöre veya dönem (aylık, mevsimlik, yıllık) için kullanıldığında
oldukça etkili olduğu dile getirilmiştir. Zayıf yönleri: Bu metotta “normal” kavramı,
sözcük anlamı ile örtüşmeyen matematiksel bir terim olup, normalin yüzdesi de kolayca
yanlış anlaşılabilmektedir (Hayes, 2006).
Formülü;

𝑃

𝑃𝑁 = ̅ 𝑥100
𝑃

P: Gerçekleşen yağış miktarı (mm) ve 𝑃̅: Her bir istasyon için ortalama yağış (mm)
miktarıdır.
Kuraklık sınıflandırması Çizelge 1’deki gibidir.
Çizelge 1. Normalin yüzdelerine göre kuraklık sınıfları
Sınıflar
Kurak Değil
Normal
Hafif Kurak
Orta Derecede Kurak
Şiddetli Kurak
Aşırı Kurak

İndis değerleri
100 <
80 – 100
70 – 80
55 – 70
40 – 55
< 40

2.2.2. Onluklar (Deciles)
Kökeni: Gibbs and Maher (1967) tarafından, Avusturalya Meteoroloji Bürosu ile
çalışmaları sonucu ortaya çıkmış bir yaklaşımdır. Özellikleri: Yalnızca yağış verisini
kullanır. Bir yöre için yağış verilerinin tüm kayıt dönemini kullanarak, yağış sıklığı ve
dağılımı sıralanır. İlk ondalık, değerlerin en düşük %10'unun aşılmadığı yağış
miktarlarından ve beşinci ondalık da medyan değerlerden oluşur. Uygulama alanı: Geçerli
veriler belirli bir dönem için geçmiş kayıtlar ile karşılaştırıldığında esnek olduğu için
günlük, haftalık, aylık, mevsimlik ve yıllık değerler metodolojide dikkate alınabilir. Güçlü
yönleri: Farklı zaman periyotlarına ve adımlarına bakabilme özelliği ile Onluklar,
meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık durumlarında kullanılabilir. Tek bir
değişkenle, bu yöntem birçok durum için basit ve esnektir. Zayıf yönleri: Sadece yağış
kullanan diğer göstergelerde olduğu gibi, kuraklığın gelişimi sırasında sıcaklıkların ve
diğer değişkenlerin etkileri dikkate alınmaz. Uzun bir kayıt dönemi en iyi sonuçları verir
(WMO ve GWP., 2016). Kuraklık sınıflandırması Çizelge 2’de gösterilmiştir.
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Çizelge 2. Onluklar yaklaşımına göre kuraklık sınıfları
Sınıflar
İndis değerleri
Normalin çok altı
1-2
Normalin altı
3-4
Normale yakın
5-6
Normalin üstü
7-8
Normalin çok üstü
9-10
2.2.3. Keetch-Bryam Kuraklık İndisi (KBDI)
Kökeni: 1960’ların sonlarına doğru Keetch ve Byram (1968) tarafından Amerika
Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığının Ormancılık Servisi bölümünde ortaya çıkmıştır.
Asıl olarak, orman yangınlarının çıkma olasılığı için oluşturulmuştur. Özellikleri: Toprak
üst katmanlarındaki nem eksikliği oluşumunda, buharlaşma ve yağışın net etkisini ve
ayrıca toprağın doygun olması ve kuraklık stresinin ortadan kaldırılması için ne kadar
yağışa ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesini verir. Girdi parametreleri, günlük maksimum
sıcaklık (Tmax) ve günlük yağış (P)’tır. Uygulama alanı: Kuraklığa bağlı yangın
tehlikesinin izlenmesi için oluşturulmuş olup, tarımsal açıdan da yararlı olduğu tespit
edilmiştir. Güçlü yönleri: Bir alan için nem eksikliğini ifade eder ve belirli bir yörenin
özelliklerini göstermek üzere ölçeklendirilebilir (Çizelge 3). Hesaplamalar nispeten
kolaydır. Zayıf yönleri: Mevcut nemin sınırlı olduğunu ve kuraklığın oluşması için belirli
iklim koşullarının gerekliliğini varsayar. Ancak bu, her yöre için geçerli olmayabilir.
Eşitlikler: KBDI, havanın yağışlı ya da yağışsız olmasına ve ayrıca maksimum sıcaklık
eşik değerine bağlı olarak aşağıdaki kurallar ve eşitlikler temel alınarak hesaplanır. Eğer;
24 saatlik yağış
(P24), mm

Maksimum Sıcaklık
(Tmax), 0C

P24 = 0
P24 = 0
P24 < 5,1
P24 >5,1

< 6,78
> 6,78
-

Denklem

No

𝐼(𝑡) = 𝐼(𝑡 − 1)

(1)
(2)

𝐼(𝑡) = 𝐼(𝑡 − 1) + 𝑘𝑓(t)

Denklem 2 kullanılır
𝐼(𝑡) = [𝐼(𝑡 − 1) − 39,37 × 𝑃24 ] + 𝑘𝑓(𝑡)

(3)

Kuraklık etmeni [kf(t)]
𝒌𝒇(𝒕) =

[𝟖𝟎𝟎 − 𝑰(𝒕 − 𝟏)]. [(𝟎, 𝟗𝟔𝟖. 𝒆𝒙𝒑(𝟎, 𝟎𝟖𝟕𝟓. 𝑻𝒎𝒂𝒌 ) + 𝟏, 𝟓𝟓𝟓𝟐) − 𝟖, 𝟑]
̅ 𝒚𝚤𝒍 )]
𝟏𝟎𝟎𝟎. [𝟏 + 𝟏𝟎, 𝟖𝟖. 𝒆𝒙𝒑(−𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟒. 𝑷

(4)

Denklemlerde; P, kuraklık etmeni hesaplanacak günün yağış tutarını (mm); Tmak,
günlük maksimum hava sıcaklığını (°C); P24, son 24 saatteki toplam yağışı (mm); 𝑃̅𝑦𝚤𝑙 ,
yıllık ortalama yağış tutarını (mm); kf(t), t zamanındaki kuraklık etmenini; I, KBKİ
değerini göstermektedir. Yukarıdaki koşullara uygun denklemlerin sonuçları yerine
konduğunda, kuraklık indisi hesaplanmış olur (Türkeş ve Altan, 2014).
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Çizelge 3. Keetch-Byram kuraklık indisine göre kuraklık sınıflandırması
Kuraklık sınıfı
İndis değeri
Yangın çıkma olasılığı
0
0-99
Yangın olasılığı yok
1
100-199
Yangın olasılığı düşük
2
200-299
Yangın olasılığı orta
3
300-399
Yangın olasılığı yüksek
4
400-499
Yangın olasılığı oldukça yüksek
5
500-599
Yangın olasılığı oldukça yüksek
6
600-699
Yangın olasılığı; kesin
7
700-799
Yangın olasılığı; kesin
2.2.4. Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI)
Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri Colorado Devlet Üniversitesinde McKee ve
arkadaşları tarafından 1992 yılında oluşturulmuş ve 1993 yılındaki 8. Uygulamalı
Klimatoloji Kongresinde sunulmuş bir indistir. Kuraklıkların sıklığı, süresi ve zaman
ölçeklerine dayalı ilişkileri analiz eder. Özellikleri: Kuraklık koşullarını izlemek için
2009 yılından beri Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından da önerilen metot (Hayes, 2011),
1 aydan 48 aya kadar (1, 3, 6, 9, 12, 48) olan zaman ölçeklerinde hesaplanabilen ideal
yağış olasılıkları elde etmek için en az 30 yıllık yağış kayıtlarının kullanılması tavsiye
etmektedir. Uzun zaman serileri boyunca aşırı nemli ve kurak olayları içerebileceğinden
dolayı ilave kayıtlar, olasılık dağılımlarını daha güvenilir kılmaktadır (Guttman, 1998).
SPI, doğrudan hem nemli, hem de kuru durumlarla ilişkili olan pozitif ve negatif değerlerin
hesaplandığı bir yoğunluk ölçeğine sahiptir. Kuraklık olayları, süreklilik arz eden -1'den
sonraki negatif değerlerle ifade edilir ve bu değer 0'a ulaşıncaya kadar devam eder. Kayıp
verilere sahip dizilerle de hesaplama yapabilen SYİ, tarım, su kaynakları ve diğer
sektörlere de hitap etmektedir. Uygulamalar: İncelenecek kuraklık olaylarının etkisine
bağlı olarak, temel kuraklık analizinde ve toprak nemi koşulları için aylık ve 3 aylık SYİ
değerleri oldukça kullanışlı olup, diğer tarımsal etkileri incelemek için 6 aylığa kadar olan
değerler, hidrolojik etkiler için ise 12 aylık veya daha uzun değerler kullanılmaktadır
(WMO, 2012). Güçlü yönleri: Yalnızca yağış verilerinin kullanılması ve hesaplama
kolaylığı, bu metodun en güçlü yönüdür. SYİ, tüm iklim rejimlerinde uygulanabilir ve çok
farklı iklimler için SYİ değerleri karşılaştırılabilir. SYİ hesaplamak için kullanılan
programın kullanımı kolaydır. Nebraska Üniversitesine bağlı Ulusal Kuraklık Merkezi
(NDMC), dünyadaki 200'den fazla ülkeye dağıtılan kişisel bilgisayarlarda kullanılmak
üzere bir program sunmaktadır. Bilim dünyasında da SYİ ile ilgili birçok makale
mevcuttur. Zayıf yönleri: Yağışın tek girdi olması nedeniyle, SYİ, bir bölgenin toplam su
dengesinin ve suyun kullanımı için önem arz eden sıcaklık bileşenini dikkate almadığı için
kısmen yetersiz kalmaktadır. Kısa kayıt dönemleri için veya çok eksik değerleri içeren
veriler üzerinde hesaplanacak SYİ’nin esnekliği, çıktıların yanlış kullanımına da neden
olabilir; çünkü program yalnızca sağlanan girdiler için çıktı sağlamaktadır. Eşitlikler: SYİ
hesaplaması için, istenen bir periyod için uzun vadeli yağış kaydı, olasılık dağılımına
uydurulur ve sonra bu, normal bir dağılıma dönüştürülür. Pozitif SYİ değerleri medyan
yağıştan daha büyük ve negatif değerler ise medyan yağıştan daha az olduğunu
göstermektedir.
𝑃 − 𝑃̅
𝑆𝑃𝐼 =
𝜎̅
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Burada; SPI: Standartlaştırılmış yağış indeksi, 𝑃̅: mevcut yıllık yağış miktarının
normalleştirilmiş miktarı, P, her bir istasyon için seçilen zaman aralığında yağış ortalaması
ve 𝜎: her bir istasyona ilişkin değerlerin zaman aralığı içindeki standart sapmasıdır.
Belirli bir dönemde yaşanan bir kuraklık olayının büyüklüğü (Drought Magnitude)
ise aşağıdaki orijinal formülle ifade edilmiştir:
𝑥

𝐷𝑀 = − (∑ 𝑆𝑃𝐼𝑖𝑗 )
𝑗=1

Burada (j) kuraklığın ilk ayıyla birlikte başlar ve herhangi bir (i) zaman ölçeği için
kuraklık sona erinceye kadar (x) devam eder. Kuraklık Büyüklüğü (DM), aylık birimleri
içerir ve “SYİ = -1” olduğu her ay için kuraklık süresine sayısal olarak eşit olur (McKee ve
ark., 1993). Kuraklık sınıflandırması Çizelge 4’te gösterilmiştir.
Çizelge 4. Standartlaştırılmış yağış indisine göre kuraklık sınıflandırması
Sınıflar
İndis değerleri
Aşırı nemli
2.00 <
Çok nemli
1.50 – 1.99
Orta düzeyde nemli
1.00 – 1.49
Normal
-0.99 – 0.99
Orta düzeyde kurak
-1.00 – -1.49
Şiddetli kurak
-1.50 – -1.99
Aşırı kurak
> -2.00
2.2.5. Kuraklık Keşif İndisi (RDI)
Kökeni: Kuraklık Keşif indeksi (Orijinal terim; Reconnaissance Drought
Index_RDI olarak yayınlanmıştır), bir su sisteminde girdi ve çıktılar arasındaki dengeyi
dikkate alarak, su eksikliği hakkında nispeten daha doğru bir yaklaşım sunmak için
Tsakiris ve Vangelis (2005) ve Tsakiris ve ark. (2007) tarafından Yunanistan’da Atina
Ulusal Teknik Üniversitesinde geliştirilmiştir. Özellikleri: Bu yaklaşım, eklenik yağışlar
(ölçülen) ve potansiyel evapotranspirasyona (hesaplanan) dayandırılmış olup, başlangıç,
normalize edilmiş ve standardize edilmiş değerler olmak üzere üç adet çıktı sunmaktadır.
Standardize edilmiş çıktılar, SYİ’nin yapısına benzerlik göstermekte ve doğrudan
karşılaştırılabilmektedir. Girdi parametreleri, aylık sıcaklıklar ve yağış değerleridir.
Uygulama alanı: Kuraklığın tarım ve su kaynakları üzerindeki etkileri, başlıca ilgi
alanıdır. Güçlü yönleri: Potansiyel evapotranpirasyonun kullanılması, bir bölgedeki su
dengesini, dolayısıyla kuraklığın şiddetini, SYİ’ne göre daha iyi temsil etmektedir. Zayıf
yönleri: Potansiyel evapotranspirasyon hesaplamaları, yalnızca sıcaklık değerleri
kullanıldığından dolayı bazı hatalara neden olabilmektedir. Aylık ölçekler, özellikle hızlı
gelişen kuraklık olaylarında hızlı reaksiyon veremeyebilmektedir. Eşitlikler: (1) Kuraklık
(𝑖)
Keşif İndisinin başlangıç değeri (𝛼𝑘 ), ele alınan bir yıl (i) için ve aylık (k) zaman
ölçeğine göre aşağıdaki gibi hesaplanır;
(𝑖)
𝛼𝑘

=

∑𝑘𝑗=1 𝑃𝑖𝑗
∑𝑘𝑗=1 𝑃𝐸𝑇𝑖𝑗

𝑖 = 1(1)𝑁 𝑣𝑒 𝑗 = 1(1)𝑘

Burada; 𝑃𝑖𝑗 ve 𝑃𝐸𝑇𝑖𝑗 i-inci yılın j-inci ayının yağış ve potansiyel
evapotranspirasyonu ve N ise, mevcut verilere ilişkin toplam yıl sayısını ifade etmektedir.
Formülde, 𝛼𝑘 ’nın değeri, farklı zaman ölçeklerinde ve geniş bir lokasyon aralığında hem
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lognormal, hem de gama dağılımlarını tatmin edici şekilde izleyebilir nitelikte bulunmuştur
(Tigkas 2008 ve Tsakiris ve ark., 2008).
(2) Normalleştirilmiş RDI (RDIn), her yıl için aşağıdaki denklem kullanılarak
hesaplanır; burada, 𝛼̅0 parametresi, N yıllık veri için hesaplanan 𝛼0 değerlerinin aritmetik
ortalamasıdır.
(𝑖)

(𝑖)

𝑅𝐷𝐼𝑛 =

𝛼0

̅0
𝛼

−1

Ayrıca, 𝛼0 değerlerinin bir lognormal dağılım izlediği varsayıldığında, RDI’ın
hesaplanması için aşağıdaki eşitlik kullanılabilir;
(𝑖)
𝑅𝐷𝐼𝑠𝑡

𝑦 (𝑖) − 𝑦̅
=
𝜎̂𝑦

(𝑖)

Burada; 𝑦 (𝑖) = ln(𝛼𝑘 ),
𝑦̅ ; aritmetik ortalama ve 𝜎̂𝑦 ; standart sapmasıdır.
(3) Gama dağılımı uygulandığında ise indis, gama dağılımı olasılık yoğunluk
fonksiyonunun (pdf), başlangıç değeri frekans dağılımına uydurularak hesaplanabilir
(Tsakiris ve ark., 2008).
Standartlaştırılmış RDI, standartlaştırılmış yağış indisine (SPI) benzer şekilde
davranır ve sonuçların yorumlanması da benzerdir. Bu nedenle, RDIst, SPI ile aynı eşikler
kullanılarak karşılaştırılabilir. Lognormal dağılım seçimi kısıtlayıcı değildir, ancak verilere
en iyi uyan olasılık dağılım fonksiyonuna bağlı olarak çeşitli prosedürlerin yerine tek bir
prosedür geliştirilmesine yardımcıdır.
Kuraklık sınıfları aşağıdaki gibidir (Çizelge 5);
Çizelge 5. Kuraklık keşif indisine göre kuraklık sınıflandırması
Sınıflar
İndis değerleri
Aşırı nemli
2.00 <
Çok nemli
1.50 – 1.99
Hafif nemli
1.00 – 1.49
Normal
-0.99 – 0.99
Hafif kurak
-1.00 – -1.49
Şiddetli kurak
-1.50 – -1.99
Aşırı kurak
> -2.00
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Yağış ve Sıcaklıklarda Tarihsel Eğilimler
Çalışmada, Aşağı Gediz Havzasını temsil eden Menemen yöresinde uzun dönem
yağış ve sıcaklık verileri, öncelikle tarihsel eğilimler olarak incelenmiştir. Daha sonra söz
konusu verilere dayalı olarak seçilen bazı kuraklık indisleri yoluyla tarihsel kuraklık
analizleri yapılmıştır. Menemen’de genel nemlilik düzeyine baktığımızda, Şekil 1’den de
görüldüğü gibi 1954-2016 yılları arasındaki 63 yıl boyunca, en çok 863.6 mm ve en az
219.2 mm arasında yıllık yağışlar kaydedilmiştir. Söz konusu dönem boyunca, eğilim
olarak 3 farklı alt dönem dikkat çekicidir. Ekstrem yılların etkisini azaltmak için 5 yıllık
hareketli ortalamalar kullanılmış olup, eğilimler söz konusu ortalamalar üzerinden analiz
edilmiştir. İlk olarak, 1954-1994 yıllarını kapsayan 40 yıllık dönem incelendiğinde,
yağışların eğilim olarak ciddi bir azalma gösterdiği görülmüş ve eğrinin eğimi
y = -4.9958x + 659.5 olarak bulunmuştur. Yine 2008 yılına kadar olan bu azalan yağış
eğilimi devam etmiş ve azalma oranını gösteren eşitlik; y = -3.2x + 626.15 olarak
586

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

saptanmıştır. Ancak, 2008 su yılından sonra, yörenin nispeten nemli bir periyoda girmiş
olduğu açık olarak anlaşılmaktadır. Buna göre 1954-2016 yılları itibariyle yağış eğilim
çizgisinin eğimi y = -0.7088x + 567.27 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 1. Menemen’de 1954-2016 yılları arasındaki yağış miktarları ile seçilen üç
döneme ilişkin 5 yıllık hareketli yağış ortalamaları ve eğilimleri

Şekil 2. Menemen’de 1954-2016 yılları arasındaki mevsimlik yağışların 5 yıllık
hareketli ortalamaları ve eğilimleri
Aynı dönemde yıllık ve mevsimlik ortalama sıcaklıklar ve bunlara ilişkin 5 yıllık
hareketli ortalamaları izlendiğinde (Şekil 3 ve Şekil 4), ilgili dönem boyunca 1990’lı
yılların başına kadar sıcaklıkların azalan bir eğilim gösterdiği ve daha sonra da ciddi
artışlar olduğu görülmüştür. Özellikle 1992-1995 yılları arasındaki ekstrem artışlar dikkat
çekicidir. Mevsimlik sıcaklıklarda ise kış dönemi dışında diğer mevsimlerde artma eğilimi
görülmüştür. Menemen’de 63 yıllık dönem boyunca yağış ve sıcaklıklarda oluşan bu
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değişiklikler ve eğilimler, iklim
değerlendirilmelidir.

değişikliğinin çarpıcı

birer

göstergesi

olarak

Şekil 3. Menemen’de 1954-2016 yılları arasında yıllık ortalama sıcaklıklar ile seçilen
iki döneme ilişkin 5 yıllık hareketli sıcaklık ortalamaları ve eğilimleri

Şekil 4. Menemen’de 1954-2016 yılları arasında mevsimlik sıcaklıklara ilişkin 5 yıllık
hareketli ortalamalar ve eğilimler
3.2. Kuraklık İndisleri ile Tarihsel Kuraklık Analizleri
Bir bölgede kuraklık araştırmaları yapmadan önce, çalışılan bölgenin veya yörenin
genel iklim özelliklerini ortaya koymak önem arz etmektedir. Bu nedenle, yukarıdaki
sayfalarda Menemen yöresinde iki önemli iklim parametresi olan yağış ve sıcaklıklarla
ilgili bilgiler verilmiştir. Ancak, genel nemlilik düzeyinin ortaya konmasında özellikle
UNEP (1997) tarafından benimsenen ve bir bölgenin uzun dönemli kuru veya nemli olma
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durumunu gösteren Kuruluk İndisi (Aridity Index) bir referans olarak kabul görmüştür. Bu
indis, bir bölgedeki yıllık yağış miktarı ile potansiyel evapotranspirasyonun oranlanmasına
(AI = P/PET) dayanmaktadır. Buna göre Kuruluk İndisi sınıflandırması aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir:
Sınıflandırma
Kuruluk İndisi (Aridity Index)
AI < 0.05
Aşırı kuru (Hyperarid)
0.05 < AI < 0.20
Kuru (Arid)
0.20 < AI < 0.50
Yarı kuru (Semi-arid)
0.50 < AI < 0.65
Kuru yarı-nemli (Dry sub-humid)
Bu yöntem, potansiyel evapotranspirasyonun hesaplanmasında sıcaklık değerlerini
kullanan Thornthwaite eşitliğinden yararlanmakta olup, daha çok iklimsel veriye sahip
istasyonlarda FAO tarafından önerilen Penman-Montheith eşitliği de kullanılabilmektedir.

Şekil 5. Menemen’de uzun dönemli kuruluk indeksi (Aridity Index) değişimleri
Menemen’de 63 yıllık veriler incelendiğinde P/PET oranlarının 0.23 ile 0.96
arasında değiştiği saptanmıştır. Uzun dönem iklimsel karakteristiğini gösteren Kuruluk
(Aridity) indislerine ait eğilimler analiz edildiğinde (Şekil 5), 1954 yılından 1980’li yılların
başına kadar Menemen’in nispeten humid bir iklim özelliği gösterdiği, 1954-1994
döneminde “yarı kurak” ve 1954-2016 dönemini içeren indis değerleri söz konusu
olduğunda ise, “kuru yarı-nemli” sınıfına girdiği görülmektedir. Menemen yöresindeki bu
inceleme, iklimsel değişkenliğin sınırlarını ortaya çıkarması açısından önemlidir.
3.2.1. Normalin Yüzdeleri İndisine Göre Huraklık Analizleri
Bölgede geçici kuraklıkların ortaya konmasında en eski yöntemlerden birisi olan ve
yağış değerlerinin uzun yıllar ortalamasına oranına dayanan bu yönteme göre,
Menemen’de 1 yıl aşırı kurak, 1 yıl şiddetli kurak, 8 yıl orta şiddette kurak ve yine 8 yıl da
hafif kurak olarak saptanmıştır (Şekil 6).
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Şekil 6. Menemen'de 1954-2016 yıllarına dayalı yağışlara ilişkin normalin yüzdeleri
ve kuraklık sınıflandırmaları
3.2.2. Onluklar (Deciles) Yöntemine Göre Kuraklık Analizleri
Yalnızca yağış verilerinin kullanıldığı Onluklar yöntemine göre, yıllık nemlilik
değerlerine bakıldığında, 63 yılın 25 yılının normalin altı (0.3 ve 0.4) ve normalin çok altı
(0.1 ve 0.2) değerleri göstermiştir. Buna karşın, 25 yıl normale yakın (0.5 ve 0.6) ve
normalin üstü (0.7 ve 0.8) olarak saptanmış, geri kalan 13 yıl ise normalin çok üstü (0.9 ve
1.0) olarak sınıflandırılmıştır. Onluklar yöntemine göre Menemen’de yıllık olarak
belirlenen sınıflar Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7. Menemen’de Onluklar yöntemine göre uzun yıllar kuraklık göstergeleri
Menemen’de Onluklar (Deciles) yöntemine göre yıllık ve mevsimlik indis
sınıflandırmalarına bağlı yağış eşik değerleri Çizelge 6 ve Çizelge 7’de gösterilmiştir. Bu
değerlere bağlı olarak kuraklık izlemeleri yapılır.
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Çizelge 6. Menemen’de 1954-2016 dönemi yıllık yağış verilerine dayalı eşik değerler
Sınıflar
İndeks eşik
değerleri (%)
Eşik değerler
(mm)

Normalin
çok altı

Normalin
altı

Normale
yakın

Normalin
üstü

Normalin
çok üstü

0.01*

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

247.6

401.0

437.4

503.5

524.9

577.3

629.2

688.1

724.5

863.6

Çizelge 7. Menemen’de 1954-2016 dönemi mevsimlik yağışlara dayalı eşik değerler
Sınıflar
İndeks eşik
değerleri (%)
Mevsimler
EEK
AOŞ
MNM
HTA

Normalin
çok altı

Normalin
altı

Normale
yakın
0.50

0.60

Normalin
üstü

Normalin
çok üstü

0.01*

0.20

0.30

0.40

0.70

0.80

0.90

1.00

24.7
75.6
49.2
0.0

60.1
178.0
93.1
0.80

81.3
207.9
99.6
1.76

Eşik değerler (mm)
103.4 119.1 127.0 152.2
235.2 245.1 289.8 326.6
116.0 131.7 142.1 156.2
3.48
6.50
10.4
18.4

174.6
368.2
175.5
23.4

230.3
429.2
190.3
30.3

324.6
488.9
224.3
100.0

*Yüzde birlik en küçük değer

3.2.3. Keetch-Byram Kuraklık İndisine Göre Kuraklık Analizleri
Orman yangınlarının oluşma olasılığı üzerine dayandırılan bu yöntem, Menemen
iklim koşullarında 2004-2011 yıllarını kapsayan dönem için incelenmiştir. Şekil 8
incelendiğinde, 2007-2008 döneminde Menemen’de orman yangını çıkma olasılığının en
çok 43 0C’ye ulaşan yaz (temmuz-ağustos) aylarında kesin ve en çok 22 0C’ye ulaşan kış
(ocak-şubat) aylarında da oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Yağış miktarları ile
birlikte maksimum sıcaklıkları da dikkate alan bu yöntem, Türkiye’de de kullanılmış olup,
Türkeş ve ark. (2012) tarafından yapılan ve tüm Türkiye’yi kapsayan benzer bir çalışma ile
2011 yılında İzmir yöresinde Ağustos ayında yangın çıkma olasılığı oldukça yüksek
bulunmuştur.

Şekil 8. 2004-2011 yıllarına ilişkin Keetch-Byram kuraklık indisi ve yağışlar
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3.2.4 Standartlaştırılmış Yağış İndisine Göre Kuraklık Analizleri
Günümüzde dünyada en yaygın olarak kullanılan ve Dünya Meteoroloji örgütü
tarafından da önerilen yöntem, 1 aydan 48 aya kadar zaman periyodları için genel nemlilik
durumunu göstermektedir. Çalışmada, yalnızca yağış verileri kullanan bu yönteme dayalı
olarak Menemen’deki kurak ve nemli dönemler incelenmiştir. 12 aylık SYİ değerlerine
göre, Aşağı Gediz Havzasını temsil eden Menemen’de 1954-2016 yılları arasındaki 32
yılın çeşitli derecelerde kurak olduğu saptanmıştır. Kurak yılların dağılımına baktığımızda,
12-aylık zaman periyodlarına göre, 63 yıllık dönemin 20 yılının normale yakın hafif kurak
(%16), 9 yılının orta derecede kurak (%14.3), 1 yılının şiddetli kurak (%1.6) ve 2 yılının
ise aşırı kurak (%3.2) olduğu saptanmıştır (Şekil 9).
Yine burada, 12 aylık Standartlaştırılmış Yağış İndisi değerlerinin eğilim hatları iki
dönemi gösterecek şekilde farklılaştırılmıştır. Birinci dönem, 1954-2007 yılına kadar olan
zaman periyodu olup, eğilim hattının en uygun biçimde doğrusal oluştuğu ve yörenin
ikliminin normale yakın sınıfından orta dereceli kuraklığa doğru geçtiği görülmektedir.
Ancak, 2008 yılından sonra yağışlı bir periyodun başlaması ile söz konusu tarihsel eğilim
çizgisi, en uygun olarak çokterimli (polinomial) bir denklemi gösterdiği görülmektedir.

Şekil 9. Menemen’de 12 aylık zaman dilimlerini içeren standartlaştırılmış yağış
indisine göre kurak - nemli yıllar ve eğilimler
Bilindiği gibi, Standartlaştırılmış Yağış İndisinin en önemli avantajlarından birisi
de farklı amaçlar için kullanılabilen zaman periyodları ile hesaplanabilmesidir. Buna göre,
aylık indislerin iklimin değişkenlik özelliğinden dolayı bazen yanıltıcı olabileceği
düşünülerek, tarımsal açıdan 3 ve 6 aylık zaman dilimlerine ilişkin değerler bu çalışmada
sunulmuştur. Ayrıca, yine 12 ve 24 aylık zaman dilimlerine yönelik analizler de ayrı ve
aşağıdaki grafiklerle gösterilmiştir. Bu grafikler, incelenen dönem boyunca oluşan
kuraklıkların başlangıç ve bitiş tarihleri, şiddetleri ve sıklıkları konusunda bize önemli
bilgiler vermektedir. Kurak dönemlerin süreleri ile indis değerleri arasındaki taralı alan,
kuraklığın büyüklüğünü vermektedir. Şekil 10’da gösterildiği şekliyle 24 aylık zaman
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dilimlerinde en uzun süren bir kurak periyod dikkati çekmektedir. 1985 yılının kasım
ayında başlayan kuraklık yaklaşık 120 ay sürmüş ve kuraklığın büyüklüğü SYİ-24’e göre
116.9 indis değerine ulaşmıştır.
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Şekil 10. 3,-6,-12 ve -24 aylık zaman dilimleri SYİ değerlerine göre kurak dönemler
3.2.5. Kuraklık Keşif İndisine Göre Kuraklık Analizleri ve Karşılaştırmalar
Menemen için önce normalleştirilmiş ve daha sonra da standartlaştırılmış Kuraklık
Keşif İndisi (Reconnaissance Drought Index), Standartlaştırılmış Yağış İndisi ile
karşılaştırılma kolaylığı açısından önemlidir. Bu indise göre Menemen’de 19 yıl kurak
özelliği göstermektedir (Şekil 11). İki indis arasında çok yüksek bir korelasyon
bulunmuştur. Ancak, 1994 ve 1995 yıllarında önemli bir fark görülmüş olup, söz konusu
yıllarda oluşan yüksek sıcaklıklardan dolayı evapotranspirsyonun yüksek olması, bir başka
deyişle atmosferin buharlaşma talebindeki artış nedeniyle indis değerleri de farklılaşmıştır.
Kuraklık Keşif İndisinde, potansiyel evapotranpirasyonun kullanılması, bir bölgedeki su
dengesini, dolayısıyla tarımsal kuraklığın şiddetini, SYİ’ne göre daha iyi temsil etmesi
açısından tarımsal amaçlar için tercih edilebilir.

Şekil 11. 1954-2016 döneminde kuraklık keşif indisi ve SYİ karşılaştırması
4. SONUÇ
Kuraklıkların izlenmesi ve değerlendirilmesinde en önemli göstergelerden birisi de
kuraklık indisleridir. Çalışmada ele alınan kuraklık indisleri, gerek meteorolojik, gerekse
tarımsal amaçlı kuraklık analizlerinde yardımcı araçlar olarak, uzun dönemler boyunca
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oluşan kuraklık olaylarının tanımlanmasında, başlangıç ve bitiş zamanlarının
belirlenmesinde ve şiddetlerinin ölçülmesinde dünyada da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Uzun dönemli yağış, sıcaklık ve potansiyel buharlaşma miktarları ile hesaplanan indisler
bize Menemen’de 1954-2016 yıllarını kapsayan 63 yıllık bir periyotta oluşan kuraklıkların
büyüklüğü, şiddeti ve sıklığı hakkında geniş bilgi vermektedir. Buna göre, belirli
dönemlerde oluşan şiddetli kuraklıkların aniden oluşmadığı ve aşamalı bir şekilde meydana
geldiği görülmektedir. Uzun zaman dilimleri seçilerek yapılan analizler, bazı yıllarda ve
aylarda genel nemlilik düzeyinde yağışlarla bazı artışlar olmasına karşın, bunun bizi
yanıltmaması gerektiği, gözlenen kurak dönemin 10 yıla varan bir süre devam
edebileceğini göstermiştir. Bu durum, özellikle akarsu akımları ile enerji potansiyelini,
ayrıca baraj, gölet ve yeraltı su düzeylerini konu alan hidrolojik açıdan da büyük önem arz
etmektedir. Aylık ve 3-aylık kısa süreli kuraklık olayları, toprak nemini etkilemesi
nedeniyle tarımsal açıdan dikkatle üzerinde durulması gereken bir süreçlerdir.
Çalışmada seçilen ve hesaplama işlemleri ile birlikte sunulan kuraklık indisleri,
yalnızca yağış ve sıcaklık verilerini kullanmaları bakımından araştırmacılara büyük
kolaylık sağlamaktadırlar. Ancak, bölgesel kuraklıkların ve yayılış alanlarının belirlenmesi
için çok sayıda istasyonların verileri ile farklı indis ve göstergeler kullanılarak analizlere
devam edilmelidir.
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EROZYON VE ARAZİ BOZULUMU
(EROSION AND LAND DEGRADATION)
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Özet
Toprak organik maddesi en önemli toprak kalite parametrelerinden olma özelliğindedir. Arazi
kullanımı ve arazi örtüsü değişimine bağlı toprak organik maddesinin azalması, toprak fiziksel,
kimyasal ve hidrolojik özelliklerini doğrudan etkiler. Bu çalışma ile Mogan havzasında 2000 ve
2010 yıllarında aynı noktalardan alınan toprak yüzey örneklerinde arazi kullanımındaki ve organik
madde miktarındaki değişime bağlı olarak havza topraklarının on yıllık süreç içerisinde kabuk
oluşturma potansiyellerindeki değişim incelenmiş ve CBS tekniği ve jeoistatistik yöntem
kullanılarak dağılım haritaları oluşturulmuştur. Toprak örneklemesi yapılan 2000 ve 2010 yılları
karşılaştırıldığında arazi kullanımı, organik madde ve kabuk oluşturma potansiyelleri arasında
istatistik olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. Yerleşim baskısının yüksek olduğu havzada arazi
kullanımında önemli değişiklikler olmuştur. On yıllık peridot süresince, havzanın neredeyse
tümünde organik madde kapsamı önemli oranda azalmış bu değişim kabuk oluşturma potansiyeline
de yansımıştır. Bu olumsuz değişim, havza topraklarının hidrolojik ve fiziksel özelliklerinin
bozulmasına, özellikle erozyona daha hassas alanların artmasına neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arazi Kullanımı, Erozyon, Kabuk Oluşumu, Organik Madde, Jeoistatistik

EFFECT OF LAND USE / LAND COVER AND ORGANIC MATTER
CHANGE ON SOIL CRUST FORMATION
Abstract
Soil organic matter is one of the most soil quality parameters. Reducing of organic matter resulted
from land use and land cover change directly influences soil physical, chemical and hydrological
properties. In this study, it was investigated that chancing of potential soil formation crust affected
by land use / land cover and content of organic matter variation in ten years period after taking soil
samples from surface depth and at the same coordinate in 2000 and 2010 years in Mogan
catchment. In addition, this spatial changing was mapped using GIS technique and geostatistic
method. When compared between soil samples belong to 2000 and 2010, it was found statistically
significant between land use / land cover, content of organic matter and soil crust formation. It was
determined that land use and land cover was significantly changed in particularly settlement areas.
Almost in all around of the catchment, organic matter content has been significantly reduced in ten
year period, which effected potential soil crust formation. This negative changing caused to disturb
physical and hydraulic properties of soils and increase sensitivity of soils against to erosion risk in
the study area.
Key Words: Land Use, Erosion, Crust Formation, Organic Matter, Geostatistic

598

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

1. GİRİŞ
Yarı kurak alanlar çevresel faktörlerden daha çabuk etkilenir ve bozunmaya daha
hassastırlar. Böyle alanlar için arazileri yeteneklerine göre kullanmak, toprak yapısını
geliştirmeyi teşvik eden uygulama pratikleri geliştirmek önemlidir.
Toprak organik maddesi en önemli toprak kalite parametrelerinden biridir. Arazi
kullanımı ve iklimsel faktörlerden kolaylıkla etkilenir. Toprak organik maddesinin
etkisiyle strüktürel yapının gelişimi toprak bozunmasını engellemeye yardım eder (Thomas
ve ark., 1996). Organik madde toprak stabilitesini arttırarak sıkışmayı (kompaksiyon)
azaltır, agregasyon etkisi nedeniyle havalanmayı düzenler, infiltrasyonu arttırır, bitki besin
maddelerinin korunmasını sağlar ve nemin toprakta tutulmasını sağlar (Carter, 2002).
Toprak organik maddesindeki negatif değişim ise agregat stabilitesini azaltır (Ross, 1993;
Singh ve Singh, 1996), toprak agregatlarının yağmur damlaları etkisiyle kolayca
parçalanmasına neden olur. Makro agregat yapısı bozulan topraklar erozyona daha duyarlı
hale gelir (Cambardella ve Elliott, 1993; Six ve ark., 2000).
Arazi kullanımı, tarımsal pratikler ve toprak bünyesi organik madde kapsamını
etkileyen ana faktörlerdir (Caspersen ve ark., 2000; Hu ve ark., 2007). Yanlış arazi
kullanımı, arazilerin farklı amaçlar için farklı kullanım tiplerine dönüştürülmesi toprak
bozunması uzun süreçte toprakların verimliliğini azaltan ve sürdürülebilirliği tehdit eden en
önemli sorun olma özelliğindedir (Lal, 1997; Steer, 1998; Arshad ve Martin, 2002).
Toprak fiziksel ve biyolojik şartlarına bağlı olarak oluşan kabuk tabakası toprak
bünyesi ve düşük organik madde miktarı nedeniyle yaygın olarak kurak ve yarı kurak
alanlarda görülmektedir. Bu alanlar doğal yapıları nedeniyle hassas alanlardır ve bu
alanlarda arazi yönetimi son derece önemlidir.
Bu çalışma ile Mogan havzasında 2000 ve 2010 yıllarında aynı noktalardan alınan
toprak yüzey örneklerinde arazi kullanımındaki ve organik madde miktarındaki değişime
bağlı olarak topraklarının kabuk oluşturma potansiyellerindeki değişimin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
Araştırma Yeri
Araştırma alanı toplam 981 km2 ile Gölbaşı Özel Çevre Koruma alanı ve
çevresindeki arazileri kapsamaktadır. Mogan Gölü Havzası Ankara’nın yaklaşık 17 km
güneyinde 39051’04’’ ile 39023’12’’ kuzey enlemleri ile 32023’03’’ ile 32005’17’’ doğu
boylamları arasında yer almaktadır. Mogan (5.6 km2) ve Eymir (1.08 km2) göllerinin de
içinde bulunduğu araştırma alanı Ankara iline yakınlığı nedeniyle yoğun yerleşim baskısı
altındadır. Deniz seviyesinden 1711 m yükseltiye kadar çıkan Mogan Gölü Havzasında,
tipik karasal iklim görülmektedir. Uzun yıllar (22 yıl) ortalamalarına göre havzanın yıllık
yağışı 410.5 mm, en fazla yağış alınan ay Nisan (51.3 mm) en az yağış alınan ay Eylül
(13.7 mm) olarak bulunmuştur. En sıcak ay Temmuz (23.1 0C), en soğuk ay ise Ocak ayı
(0.4 0C) olarak ölçülmüştür (Çizelge 1). Projenin yürütüldüğü 2000-2010 yılına ait aylık
ortalama meteorolojik değerler Çizelge 2 de verilmiştir. Ortalama yıllık yağış 388.8 mm,
ortalama buharlaşma ise 1262 mm olarak ölçülmüştür.

599

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Çizelge 1. Ankara ili 1978-2000 yılları arası aylık ortalama meteorolojik değerler
(DMİ)
Meteorolojik
Veriler
Max.
Sıcaklık
Min.
(oC)
Ort.
Yağış (mm)
Nisbi nem (%)
Rüzgâr hızı (m/sn)
Ort. buharlaşma (mm)

Aylar
I
II
III
IV
V
VI VII VIII
4.4 6.4 11.3 17.0 22.0 26.2 29.8 29.7
-2.9 -2.2 0.6 5.6 9.5 12.8 15.8 15.7
0.4 0.6 5.6 11.1 15.8 19.8 23.1 22.8
41.8 34.0 38.1 51.3 48.2 36.2 18.9 15.0
73
71
64
61
58
54
47
47
1.7 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 2.3 2.2
87 146 182 237 222

IX
X
XI XII Yıllık
26.1 19.8 12.0 6.6 17,6
11.7 7.4 2.0 -0.4 6,3
18.6 12.9 6.4 2.7 11,8
13.7 32.7 38.3 42.3 410.5
50
62
70
76
61
1.7 1.6 1.5 1.6
1.8
158 88
22
1142

Çizelge 2. Ankara ili 2000-2010 yılları arası aylık ortalama meteorolojik değerler
(DMİ)
Meteorolojik
Veriler
Max.
Sıcaklık
Min.
o
( C)
Ort.
Yağış (mm)
Nisbi nem (%)
Rüzgâr hızı (m/sn)
Ort. buharlaşma (mm)

I
13.5
-11.2
0.7
37,3
75,0
2,1
-

II
14.8
-8.7
2.6
38.4
70.5
2.1
-

III
22.4
-4.5
7.6
38.1
61.3
2.3
-

IV
25.0
-1.2
12.2
53.2
58.4
2.3
107

V
30.0
4.9
17.4
41.2
53.0
2.4
162

VI
33.9
8.5
22.0
26.0
49.4
2.6
204

Aylar
VII
37.1
12.9
25.7
10.5
44.3
2.8
258

VIII
37.3
12.9
25.8
6.8
45.3
2.7
250

IX
32.4
7.4
20.3
28.4
51.5
2.2
156

X
24.7
1.9
13.1
35.0
62.4
1.8
90

XI
19.2
-3.1
8.1
31.7
69.3
1.6
35

XII Yıllık
14.6 25,4
-8.6 0,9
3.6 13,3
41.7 388.3
75.1
2.0
1262

Uzun yıllar ortalamaları ile projenin yürütüldüğü 10 yılık aylık ortalama değerler
farklılık göstermiştir. Yıllık maksimum ortamla sıcaklık 17.6 0C iken projenin yürütüldüğü
yıllarda 25.4 0C ye yükselmiştir. Yine benzer şekilde buharlaşma değerleri projenin
yürütüldüğü yıllarda artarak ortalama 1142 mm den 1262 mm’ye yükselmiştir. Yıllık
ortalama yağış ise 410.5 mm den 388.3 mm gerilemiştir.
Toprak Özellikleri ve Arazi Kullanımı
Araştırma havzasının tümünü kapsayan yapılmış güncel detaylı toprak etüt
çalışması bulunmamaktadır. Havza içerisinde sadece özel çevre koruma alanı olarak
belirlenen 350 km2 alanın detaylı toprak etüt çalışması yapılmıştır (Dengiz, 2002 ). Eski
sınıflandırma sistemine göre havzada ana materyali marn, kalker veya şist ara tabakalı
killerden meydana gelmiş ABC profilli zonal toprakların oluşturduğu kahverengi topraklar
(%90) oluşturmaktadır. Havzada % 4 lük alan kapsayan Alüvyal topraklar akarsuların
etkisiyle taşınan ve depolanan topraklardır. Havzada kolüvyal, kırmızımsı kahverengi,
hidromorfik alüvyal, kireçsiz kahverengi ve tuzlu- alkali topraklar yer almaktadır. Daha
çok Mogan Gölü çevresinde yer alan hidromorfoik topraklar taban suyu probleminin
görüldüğü topraklardır.
Arazi kullanımlarının alansal ve oransal durumlarına bakıldığında, havzada en
geniş arazi kullanım alanı 64156 ha ve % 65.40 ile kuru tarımdır. İkinci sırada ise 26489 ha
(%27.0) ile tüm alana geniş bir yayılım gösteren mera yer almaktadır. Sulu tarım
uygulaması ise ancak tüm havza alanının %0.36’lık kısmını kapsamakta ve Haymana yolu
üzerinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Çiftliğinde yoğun
bir şekilde uygulanmaktadır. Havza alanında yer yer küçük alanlarda çiftlik sulamaları
şeklinde diğer sulama alanları da yer almaktadır. Havzanın kuzey ve doğu kısımlarında
gelişim gösteren orman ise havza toplam alanının %1.45 ‘ini içermektedir. Eymir ve
Mogan Gölleri kuzeyinde yer alan ormanlık alanın bir kısmı havza drenaj alanı dışarısında
kalmaktadır. Mogan ve Eymir Gölleri ile İkizce ve Dikilitaş göletleri su yüzeyleri
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alanlarını kapsayan Su Yüzeyleri 1320 ha ve %1.35 ile havza arazi kullanım içerisinde yer
almaktadır.
Yöntem
Toprak Analizleri ve Örnekleme
Araştırma havzasında Ankara Topraksu Araştırma Enstitüsü tarafından 2000
yılında Havzadan 417 adet yüzey toprağı örneği koordinatları kaydedilerek alınmıştır.
Havza içerisindeki toprak özelliklerinin ve arazi kullanımı/örtüsünün ne oranda değiştiğini
belirlemek amacıyla 2010 yılında aynı noktalardan yine yüzey örneklemesi (0-20 cm)
yapılmıştır (Şekil 1). Alınan bu örneklerde bünye (Bouyoucos, 1951), organik madde
kapsamı (Jackson, 1958) ve toprak kabuk oluşturma potansiyeli (Pieri, 1989)
belirlenmiştir.

Şekil 1. Havza toprak örnekleme noktaları
Arazi Kullanımı/Örtüsü Değişimi
Çalışma alanındaki arazi kullanımı değişimi GIS ve uzaktan algılama verileri
kullanılarak belirlenmiştir. Bu amaçla Mayıs 2000 ve 2010 yıllarına ait yaklaşık 30 m
çözünürlüklü Landsat 7 ETM+ uydu görüntüleri kullanılmıştır.
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Tanımlayıcı istatistikler
Havzadan alınan toprak özelliklerinin tanımlayıcı istatistikleri Çizelge 3’de
verilmiştir. Araştırma alanı topraklarının güncel organik madde değerleri ortalama 1.42
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olarak bulunmuştur. Aynı alanda aynı noktalardan yapılan önceki örneklemede ise
ortalama organik madde miktarı 2.17 olarak bulunmuştur. Önceki organik madde
miktarıyla karşılaştırıldığında güncel değerlerde %35 lik bir azalma meydana gelmiştir.
Havzanın yaklaşık %66 gibi büyük bölümünde kurum tarım yapılıyor olması, yağışlarda
dikkate alındığında organik maddedeki bu azalmanın nedeni olarak gözükmektedir. Önceki
ve güncel organik madde değerleri ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırılmıştır.
Önceki ve güncel organik madde kapsamları değerleri istatistiksel anlamlı (p<0.001)
farklılık göstermiştir.
Çizelge 3. Toprak özelliklerinin tanımlayıcı istatistikleri
Özellik
Kum, %
Silt, %
Kil, %
OM2000
OM2010

Min.
1.2
3.5
5.2
0.29
0.05

Mak.
71.2
63.0
74.6
7.98
7.48

Ort.
28.68
35.11
36.21
2.17
1.42

Std. sapma Değ. kat.
12.29
0.43
6.97
0.20
12.95
0.36
0.97
0.45
0.82
0.58

Çarpıklık
0.53
-0.28
0.13
1.34
3.25

K-S
0.282
0.216
0.485
0.001
0.000

Organik Madde Değişimi
Mogan Havzasındaki organik madde değişimini daha rahat karşılaştırabilme
amacıyla farklı 5 sınıf oluşturulmuş ve haritalar bu sınıflamaya göre yapılmıştır. Yaklaşık
on yıllık süreç içerisinde havza organik madde dağılımları arasında önemli değişimler
gözlenmiştir. Organik maddenin çok az veya az olduğu alan miktarı yaklaşık 22 kat artışla
%0.8 den %17 ye çıkmıştır. Havzada organik madde kapsamı %2 ve daha fazla olan
alanlar önceki ölçüm yılında 54282.03 hektar olarak bulunurken, güncel haritada 7531.25
hektar olarak bulunmuştur. Alansal olarak havzanın önceki haritada % 55 lik kısmını
oluşturan organik madde değeri azalarak %8 e gerilemiştir. Geleneksel yollarla yapılan
tarımsal üretim araştırma havzası gibi kurak alanlarda organik madde bütçesinin yıllarla
birlikte önemli oranda değiştiğini göstermektedir. Araştırma bulguları arazi kullanım
pratiklerinin ve meteorolojik şartların toprak organik maddesi ile doğrudan ilişkili
olduğunu göstermektedir. Uzun yıllar ortalama yağış ve buharlaşma değerleri ile 20002010 yılları ortalama değerleri karşılaştırıldığında yağışı buharlaşma oranı 0.37 den 0,31 e
düşmüştür.
Arazi Kullanımı/Örtüsü Değişimi
Havzada 2000 ve 2010 yıllarına ait arazi kullanımı/değişimi orman alanlarında
yaklaşık 80 hektarlık bir azalma olmuştur. Aynı dönem içerisinde bataklık veya kısmen su
ile kaplı alanların oranı 1137 hektar artış göstermiştir. Bu artış muhtemelen tarım
alanlarının terk edilmesi nedeni ile olmuştur. İnsan kaynaklı arazi değişimi ise yaklaşık %
22 artmıştır. Tarım alanları büyük oranda yeni yerleşim alanlarına dönüşmüştür. Yerleşim
baskısı havzada arazi kullanımı ve sürdürülebilirliğini etkileyen önemli bir faktör
durumundadır.
Kabuk Oluşumu
Havzada 2000 ve 2010 yılları arasında organik madde kapsamında gözlenen
istatistik önemli değişimler toprakların kabuk oluşturma potansiyellerine de yansımıştır.
Yapılan varyans analizi sonuçları hem organik maddenin hem de kabuk oluşturma
potansiyelinin 2000 yılına kıyasla değiştiğini organik madde miktarının önemli oranda
azalırken toprakların kabuk oluşturma potansiyellerinin de arttığını göstermiştir. Organik
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madde miktarına bağlı olarak havza topraklarının yüksek silt içerikleri nedeniyle risk
grubu yüksek olan havza, geçen on yıllık süreç içerisinde fiziksel toprak şartları daha kötü
duruma gelmiştir. Küçük yerel alanların dışında genellikle yüksek ve şiddetli bozulma
potansiyelinin gözlendiği 2000 yılına kıyasla 2010 yılında havza alanının tamamı
neredeyse şiddetli bozunma potansiyeline sahip alanlara dönüşmüştür (Şekil 2 ve 3).
Organik maddenin azalması agregatların fiziksel şartlardan daha kolay etkilenmesine
neden olurken hem toprak kabuk oluşum riskini hem de özellikle bahar aylarında rüzgar
erozyon riskini artmıştır.

Şekil 2. 2000 yılına ait kabuk oluşturma potansiyel haritasaı
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Şekil 3. 2010 yılına ait kabuk oluşturma potansiyel haritası
4. SONUÇ
Toprak organik maddesi topraklar için anahtar role sahip olması nedeniyle en
önemli kalite parametresidir. Arazi kullanımı/örtüsündeki herhangi bir değişim, yanlış
tarımsal uygulamalar toprakta organik maddenin hızla azalmasına neden olmaktadır.
Yaklaşık on yıllık süreç içerisinde toprak organik maddesi havzada önemli oranda
değişime uğramıştır. Benzer şekilde yoğun yerleşim baskısı altında kalan havzada arazi
kullanımında da önemli değişiklikler olmuştur. Havzada küçük yersel alanların dışında
neredeyse tüm alan yüksek riskli alanlar olarak haritalanmıştır. Organik madde
miktarındaki bu önemli değişim havza topraklarında kabuk oluşturma potansiyellerinin de
önemli oranda artmasına neden olmuştur.
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Özet
Hidroelektrik santralleri (HES) planlandığı yerlerin topoğrafik karakteristikleri ve toprak özellikleri
yönüyle aşınabilirliğin çok yüksek olduğu alanlardır. Bu tesislerin kurulum aşamasında topoğrafik
özelliğe bağlı olarak, farklı hacim ve nitelikte kazı ve dolgu alanları bulunmaktadır. Bu nedenle
mevcut yapısı ile yüksek erozyon potansiyeline sahip bu alanlarda erozyon şiddeti de artmaktadır.
Bu alanlarda yeniden erozyon koruma yöntemlerinin planlanması ve uygulanması zorunlu
olmaktadır. Kürce HES tesisin bulunduğu alanda da bu özellikleri tipik olarak yansıtmaktadır. Bu
çalışmada tesisin etki alanına giren bölgede erozyon koruma yöntemlerinin tespiti ve
projelendirilmesi yer almaktadır. Yapılan arazi çalışması ile tesisin etki alanına giren ve erozyon
durumunun yüksek olduğu su alma yapısı bölgesinde 1600 m2 alanı temsil eden 3 profil açılmıştır.
Profilden alınan toprak örneklerinde analizler yapılmıştır. Çalışma alanının 476.5 m2’sinde erozyon
şiddeti yok veya hafif, 309.4 m2’sinde orta, 282.8 m2’sinde şiddetli ve 479.8 m2’sinde çok şiddetli
olarak sınıflandırılmıştır. Oluşturulan proje ile teraslanacak alanlar ve teras tipleri, çalı örtüleri ve
örme tel kafes alanları belirlenmiştir. Alanın yaklaşık %85’inde koruma önlemlerinin alınması
gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erozyon Şiddeti, Litozolik Toprak, Restorasyon, Toprak Koruma

THE DETERMINATION OF SOIL EROSION ON THE
HYDROELECTRIC POWER PLANT: KÜRCE HEPPS
Abstract
Construction sites for Hydroelectric power plants (HEPPs) have very high erosion risks because of
topographic characteristics and soil properties. Large amounts of excavation and filling requires
during the construction of these builds depending on the topographic feature. For this reason,
erosion severity is also increasing in these areas with high erosion potential. A new plan and
application of soil erosion conservation in these areas is necessary. The area where Kürce HEPP is
located also reflects these characteristics as a typical way. In this study, there is an investigation the
effects of the erosion protection methods on effectted area of the HEPP. In the field study, three
profiles were drilled in the area, which has a high erosion area of 1600 m2. The erosion severity
was classed as no or slight erosion for 476.5 m2. The area of 309.4 m2 was found as medium
erosion. The severe and very severe erosion were estimated in 282.8 m2 and 479.8 m2. In this study
is determined the areas that will are terraced and terrace types, shrub mounds, and braided wire
mesh areas. As a result, the soil conservation structures must be applied in the 85% of the area
approximately.
Key Words: Soil Erosion Severity, Latosolic Soil, Restoration, Soil Conservation
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1. GİRİŞ
Erozyon; doğa koşullarında toprak materyalinin su, rüzgâr, yerçekimi, çığ, dalga ve
buzul gibi doğal güçlerin etkisi ile parçalanarak bir yerden başka bir yere taşınması ve
yığılmasını ifade eder (Çevik, 2003).
Günümüzde ulaşılan yüksek teknolojiye rağmen yapay olarak üretilmesi mümkün
olmayan ve yenilenmesi binlerce yıllık bir süreç gerektiren topraklar, insanoğlunun etkisi
ile erozyona uğramaktadır. Bu olay toprakla ilişkili olarak insanlığın karşılaştığı en eski ve
en tehlikeli sorunların başında yer alır. Bu bozulmanın yaygın olarak karşılaşılanı ise su
erozyonudur.
İnsanlar zaten var olan ancak doğanın kontrol ettiği ve toprak oluşumunda olumlu
bir unsur olan aşınma/birikme olayını kontrolsüz ve olumsuz bir olgu haline dönüşmesinde
başlangıcı oluşturan güçtür. Su erozyonun oluşumunda temel etkenler; yağışın miktarı,
yoğunluğu ve çeşidinin bileşeni olan aşındırıcı, toprakların sahip oldukları özniteliklerinin
yansıması olan aşınabilirlik, toprakların üzerinde yer aldıkları doğal yüksekliklerin
konumu, şekli ve yoğunluğunun bileşeni olan topoğrafya ve herhangi bir topoğrafya
üzerinde yer alan toprağın aşındırıcı etkisine karşı korunabilirliğinin göstergesi olan bitki
örtüsüdür (Başayiğit, 2002).
Türkiye’de erozyon tehlikesi altında bulunan toprakların %99’unda erozyon çeşidi
su erozyonudur. Özellikle yamaç alanlarda ve tarım alanlarında büyük zarara yol
açmaktadır. Yağan yağmurun etkisiyle yamaç alanlarda toprak doygun hale geçmekte, yer
çekiminin etkisiyle de toprak yamaçtan aşağıya doğru harekete başlamaktadır. Sonuçta,
toprağın yüzeyinde ki verimli kısmı aşağıya taşınmaktadır. Yamacın aşağısında akan bir
akarsu var ise verimli olan o toprak akarsu boyunca sürüklenerek vadilere taşınmaktadır.
Yağış, sıcaklık, rüzgâr, nemlilik ve solar radyasyon gibi iklim koşulları erozyon
oluşumunda etkili faktörlerdir. İklim koşulları içerisinde erozyon oluşumunda en fazla
etkili olanı yağıştır. Yağışın türü, şiddeti, süresi ve mevsimlere dağılışı önemlidir. Yağış
türleri arasında erozyona oluşumunda en etkili olanı sağanak şeklindeki yağışlardır. Yağış
şiddetinin yüksekliği ile yüzey akış, dolayısıyla erozyonun artması arasında çok sıkı bir
ilişki vardır. Toprağın yapısı, bünyesi, organik madde ve su içeriği, yoğunluğu gibi fiziksel
özellikleri ile bunların yanı sıra toprağın kimyasal ve biyolojik özellikleri de erozyon
oluşumunda etkilidirler. Su erozyonunda sırasıyla arazinin eğimi, eğim uzunluğu ve su
toplama havzasının büyüklüğü ve şekli gibi topoğrafik özellikler önemli ölçüde etkilidir.
Genellikle arazinin toprak özellikleri ve bitki örtüsü koşulları nasıl olursa olsun arazi eğimi
başladığı andan itibaren yüzey akış ve dolayısıyla erozyon oldukça önemli bir sorun olur.
Suyun aşındırma ve taşıma gücü kendi hızı ile orantılı olduğuna göre, eğim derecesi
yüksek bir yamaçta akacak su daima artan bir hıza ve sürükleme gücüne sahip olacaktır.
Toprağın ot, çalı, ağaç, vb. çeşitli bitki örtüsü ile kaplı bulunması, çok büyük erosif etkileri
bulunan iklim, toprak ve topografya faktörlerinin etkilerini azaltır. Bitki örtüsünün; türü,
yoğunluğu, yüksekliği, geçici veya sürekli oluşu, erozyon kontrolünde ayrı ayrı etkilerde
bulunur (Çevik, 2003).
Hidroelektrik santralleri (HES), suyun potansiyel enerjisinin mekanik enerjiye ve
mekanik enerjinin de elektrik enerjisine dönüştürüldüğü tesislerdir. Bir HES; tesisi santral
binası, regülatör yapısı, su alma yapısı ve ulaşım yollarından oluşmaktadır. Bu yapıların
inşasında tesis alanının topoğrafik özelliklerine bağlı olarak farklı hacim ve nitelikte kazı
ve dolgu alanları bulunmaktadır.
HES’lerin planlandığı yerler topoğrafik karakteristikleri ve toprak özellikleri
yönüyle aşınabilirliğin çok yüksek olduğu alanlardır. HES tesisinin inşası sırasında yağışın
aşındırıcı etkisine karşı koruma görevi olan bitki örtüsünün tahrip olması, zaten
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aşınabilirliği yüksek olan bu alanlarda erozyon oluşumunun şiddetlenmesine neden
olmaktadır. Bir HES tesisinin kurulabilmesinde ise gerekli yapıların inşası için kazı ve
dolgu çalışmalarının yapılması kaçınılmazdır. Bunun neticesinde yüzeyi çıplak hale gelen
alanlar erozyona açık bölgeler haline dönüşmekte ve koruma çalışmaları zorunlu
olmaktadır.
Her ne kadar ülkemizde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca erozyona karşı duyarlı
alanlarda vadi, havza ya da büyük alanlar için koruma projeleri hazırlanıp
uygulanabilmekte ise de, HES kurulumu esnasında anılan nedenlerden dolayı daha küçük
alanlarda özel koruma projelerine gereksinim doğmaktadır.
Gerek kazı alanları gerekse hafriyat yığınlarının bulunması, doğal su yatağının
varlığı ve sahip olduğu topoğrafya nedeniyle işletme tesisinin bulunduğu etki alanında bir
risk oluşmakta, bu riskin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla gerekli olan
bir erozyon projesi için altlıkların üretilmesi ve proje verilerinin hazırlanması
planlanmaktadır.
Ülkemizin elektrik ihtiyacının karşılanması maksadıyla inşa edilen HES’lerin
yapımı sırasında arazinin doğal yapısında bozulmalar meydana gelmektedir. Bu çalışmanın
amacı Alakır vadisinde yer alan Kürce hidroelektrik santrali işletme tesisi alanında erozyon
oluşan alanlarının tespiti, derecelendirilmesi ve erozyon koruma projesi örneğini
oluşturmaktır.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Materyal
Kürce HES sahası Antalya İli, Kumluca İlçesi, Kuzca Köyü sınırlarında ve köy
merkezinin kuzey doğusunda kalmaktadır. Alan Antalya il merkezinden yaklaşık 115 km
uzaklıktadır. Şekil 1’de HES sahanın coğrafi konumu yer almaktadır. Alakır çayı üzerinde
Kürce HES dışında yedi adet HES planlanmış ve üç tanesi kurulmuştur.
Bölgede genel olarak Akdeniz iklimi egemendir. Yazları sıcak, kışları ılık geçer.
yıllık ortalama sıcaklık 18.5°C, ölçülen en yüksek sıcaklık 45.0°C, ölçülen en düşük
sıcaklık -4.0 °C dir. Yıllık ortalama toplam yağış miktarı 891.5 mm dir. En fazla yağış alan
aylar Aralık ve Ocak en az yağış alan aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır.
Proje sahasında ve yakın çevresinde verimli nitelikte orman örtüsü bulunmaktadır.
Projede yapılan arazi çalışmaları ve literatür taramaları sonucunda tespit edilen vejetasyon
tipi Pinus nigra (karaçam)’dır (KHGM, 1993).
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Şekil 4. Kürce HES proje alanın sınırları
2.2. Metot
Çalışma Alakır vadisinde planlanan tesislerden biri olan ve yeni işletmeye açılmış
olan Kürce HES işletme tesisi etki alanında erozyon oluşan ya da erozyon potansiyeline
sahip alanlarının tespit edilmesi, derecelendirilmesi ve erozyon koruma projesi için gerekli
verilerin hazırlanması aşamalarından oluşmuştur. Çalışmada aşağıdaki yöntemler ve
aşamaları yöntem akış diyagramında gösterilmiştir (Şekil 2).

Şekil 5. Yöntem akış şeması
Çalışma alanına ait yersel veriler toplanmıştır. Toplanan veriler ile arazi çalışması
öncesi arazide yapılacak çalışma ve planlaması yapılmak için kullanılmıştır. Arazi çıkışı
öncesi oluşturulan kartoğrafik materyal ile arazi çalışması öncesi profil noktaları ve Kürce
HES inşaat planından çıkarılarak oluşturulan erozyon yoğun alanlar belirlenmiştir. Arazi
çalışması ön hazırlık ile oluşturulan verilerin yer gerçeği ile birleştirerek, inşaat esnasında
doğal yapının bozulduğu alanlar incelenmiştir. Daha sonra profil çukurları açılarak alanın
toprak oluşumu belirlenmesi için gerekli toprak örneklemesi yapılmıştır. Erozyon şiddeti
609

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

en fazla alanın regülatör su biriktirme ünitesi kenarındaki alanın erozyon durumu ve daha
önceden yapılan kültürel uygulama durumları belirlenmiştir. Daha sonra arazide belirlenen
çalışma alanının erozyon şiddeti ve erozyon şekline göre sınırlar çizilmiştir. Laboratuvar
aşamasında örneklerin temel toprak analizleri yapılarak alanın genel toprak özellikleri
belirlenmiştir. Oluşturulan erozyon alanlarının erozyon şekli ve şiddeti belirlenmiştir. Bu
üretilen veriler ile çalışma alanının mevcut erozyon planlaması için kullanılmıştır. Erozyon
planlaması maliyeti hesaplanarak sonuçlar değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR-TARTIŞMA
Proje sahasının bulunduğu alan Alakır vadisinin bir parçası niteliğinde olup, akarsu
yatağının yamaç kısmında bulunmaktadır. Bu sebeple toprak profillerinin durumu ve arazi
incelemeleri neticesinde çalışma alanında farklı yapıların mevcut olduğu söylenebilir. 1
no’lu profil ile temsil edilen alan kireçtaşı ana materyali üzerinde oluşmuş çok kireçli
litozolik karakterli kaba bünyeli topraklardan oluşmaktadır. 2 no’lu profil ile temsil edilen
alanlar kireç taşı ana materyali üzerinde oluşmuş daha az oranda kireç içeren orta kaba
bünyeli topraklardan oluşmaktadır. 3 no’lu profil ile temsil edilen alanlar ise bajadalar
üzerinde oluşmuş kireçsiz orta bünyeli topraklardan oluşmaktadır (Çizelge 1).
Çizelge 1. Çalışma alanı topraklarının genel özellikleri
Kireç
(%)

Kil,
%

Silt,
%

Kum,
%

89.8

7

12

81

LS

tınlı kum

1.0

22

29

50

L

tın

6.2

31

20

49

SCL

kumlu
killi tın

Bünye sınıfı
kum % 85' den fazladır.
kum, silt ve kil içerikleri
yakındır.
kum %45' den fazla, silt % 27'
den az ve kil % 20-35
arasındadır.

pH

EC

Organik
madde
%

8.44

59.9

0.54

7.34

73.5

2.14

7.86

147.3

1.06

Profiller AC horizonlarına sahip olup hafif alkali karakterdedir. Organik maddece
zayıf olup yapılacak ağaçlandırma çalışmasını tehdit edecek tuzluluk söz konusu değildir.
Profillerden alınan toprak örneklerinin sonuçları sahadaki toplam kireç miktarı
kritik seviyelere ulaşmakta olması ve organik madde miktarının az olması göz önünde
bulundurulduğunda fidan dikimi sırasında hayvan gübresi kullanımının uygun olacağı
kanaatine varılmıştır. Proje sahasının regülatör civarında dikilecek fidanların kök
gelişimini engelleyecek bir yapı söz konusu olduğu görülmektedir.
İnşaat sırasında oluşturulan şevler gevşek toprak yapısı ve meylin dik olması nedeni
ile ilk etapta çizgi erozyonuna duyarlı hale gelmiştir. Yüzey erozyonu nedeni ile taşınacak
materyal su iletim kanalının verimli çalışmasını tehdit eder boyutta olabilecektir.
Kesilen şevlerden dolayı özellikle yağmurun bol olduğu kış aylarında ortaya çıkan
yağmur sularının düzensiz deşarjı söz konusudur. Bu durumun önüne geçilmemesi yer yer
toprak kaymaları ve küçük çaplı heyelan oluşumuna sebebiyet verme potansiyeline
sahiptir.
Ayrıca yamaç arazilerden gelecek yağış sularının ve yüzeysel akışa geçen suyun
kanal güzergahına girmesini engelleyip, uygun ortamlara deşarjını sağlayacak proje
sahasını çevreleyecek yeterli ve tekniğine uygun drenaj sistemi inşa edilmemiştir.
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İstinat duvarı ile stabilize edilmeye çalışılan dik şevler halen aktif kayma riskine
sahiptir. Bu alanların hareketinin uygun yöntemler kullanılarak durdurulması gereklidir.
Mevcut derenin taşıyacağı su ve materyalin tribünlere su taşıyan su iletim kanalının
dışına güvenli olarak taşınmasını sağlayacak sel üst geçitlerinin giriş ve çıkışları tekniğine
uygun olarak inşa edilmemiştir. Bu durum kanal ve santralin verimli çalışmasını ve
regülatör-santral arasındaki yolu tehdit eder boyutta olabilecektir.
Proje alanın regülatöre su toplama göleti çevresindeki 1600 metrekare’de erozyon
çeşitleri ve erozyon koruma uygulaması için çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışma
alanında 0-20 meyil grubundaki 216,1 metrekare’lik alanın düze yakın alanları hariç toprak
aşınmasına az duyarlı yapıda bulunmaktadır. Bu alanın dışında kalan alanların tamamında
ilk etapta yüzeysel erozyon daha sonraki dönemlerde oyuntu erozyonu riski yüksektir.
Çizelge 2’de sahanın hassasiyet durumu verilmiştir.
Çizelge 2. Sahanın erozyona hassasiyet durumu
Erozyonun çeşitleri
Bölme

Proje alanı

Yok veya hafif
Metrekare
476,5

Yüzey erozyonu
Şiddeti
Orta
Şiddetli
Metrekare
Metrekare
309,4
292,8

Çok şiddetli
Metrekare
479,8

3.1. Koruma Yöntemleri
Toplam 1600 metrekare çalışma alanında 489,8 metrekare ekskavatör ile devamlı
teras, kanallı gradoni tipi teras, örme çalı çit ve çalı takviyeli teras, 560,7 metrekare alanda
taş duvar örerek teraslama yapılarak fidan dikilmesi uygun bulunmuştur. Bu faaliyetlerle
alanın stabilizasyonunun yapılması gerekmektedir. Şekil 3’te alanın erozyon analizi ve
erozyon çeşidine göre alanın bölümlemeleri verilmiştir. Buna göre uygulanacak yöntemler
Çizelge 3’te yer almaktadır.

Şekil 3. Çalışma sahasının erozyon alanlarına bölünmesi
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Çizelge 3. Parçaların erozyon analizi
Parça Eğim( Alan( Düşey Yatay Toprak
no
%) m2) (m) (m)
yapısı
çok
1 25-40 54.1 13.9 26.6
kireçli
çok
2 60-90 84.2 11.5 48.9
kireçli
çok
3 25-40 100 23.3 29.1
kireçli
çok
4 60-90 20 13.5 5.1
kireçli
5

0-9

42.3

5.1

33.8

6

25-40 25.7

9.1

11.9

7

9-15 29.7

12.7

9.5

Bitki örtüsü

Yapılacak faaliyeet

yok

kanallı gradoni tipi teras

yok

taş duvar teras, toprak ilavesi

yok

kanallı gradoni tipi teras

yok

taş duvar teras, toprak ilavesi

iletim hattı takip yolu
çok
kireçli
orta
kireçli
çok
kireçli

8

60-90 60.9

22.6

11.5

9

60-90 62.8

32.6

6.7 az kireçli

10

Kültürel
Erozyon
Erozyon çeşiti
uygulama
şiddeti
yüzey,
yok
aşınma
parmak
yüzey,
aşınma ve
yok
parmak
birikme
yüzey,
ağaç ekimi
aşınma
parmak
yüzey,
yok
aşınma
parmak

çok
kireçli
çok
kireçli
çok
kireçli

9-15 62.3

4.2

34.2

11 60-90 146

17.9

34.6

12 25-40 96.6

31.4

18.3

13 15-25 58.7

15.9

15.5 az kireçli

14 60-90 30.9

6.3

17.5

15

23.1

2.7

11.5

16 60-90 49.3

10.7

9.5 az kireçli

17 25-40 49.8

5.1

22.3

18 40-60 27.6

9.1

19 25-40 44.8

11.1

çok
kireçli
çok
kireçli

yüzey,
parmak
yüzey,
parmak
yüzey,
parmak

aşınma ve
birikme

yok

tekne tipi teras

aşınma

çam ağacı,
küçük çalı

çalı takviyeli teras

aşınma ve
birikme

yok

taş duvar teras, toprak ilavesi

yok

kanal

aşınma

çam ağacı

taş duvar teras, toprak ilavesi

ağaç ekimi

yüzey

aşınma

yok

çalı takviyeli teras

yok

taş duvar teras, toprak ilavesi

ağaç ekimi
yok
yok

yok
yok
yok
yok

yüzey,
aşınma ve
parmak
birikme
yüzey,
aşınma ve
parmak,kanal birikme
yüzey,
aşınma ve
parmak
birikme
yüzey,
aşınma
parmak

az bölümde
küçük çalı
ara ara küçük
çalı

kanallı gradoni tipi teras
tekne tipi teras

yok

taş duvar teras, toprak ilavesi

yok

yüzey

aşınma

çam ağacı

çalı takviyeli teras

yok

yüzey,
parmak,kanal

aşınma

çam ağacı

taş duvar teras, toprak ilavesi

yok

yüzey

aşınma

çam ağacı

çalı takviyeli teras, taş duvar
teras, toprak ilavesi

10.7 az kireçli

yok

yüzey

aşınma

çam ağacı

taş duvar teras, toprak ilavesi

6.7 az kireçli

yok

yüzey

aşınma

çam ağacı

gradoni tipi teras

20 25-41 402

14.3 114.6 az kireçli

yok

yok

yok

orman alanı

uygulama yok

21 60-90 130

33.4

aşınma

çam ağacı

taş duvar teras, toprak ilavesi

aşınma

yok

örme kafes tel çit/eşik

0-9

22 60-90

15.5

iletim hattı yol
kenarı şevleri

çok
kireçli

çok
kireçli

yok

az kireçli

yok

yüzey,
parmak
yüzey,
parmak

Eğimsiz ekskavatör terası: Arazi meylinin %20-60 olduğu toprak derinliğinin
elverişli olduğu yerlerde iki tip ekskavatör terası uygulanması gerekmektedir. Bu
uygulamada maksimum palet genişliği 170 cm olan ekskavatör ile önce 90-100 cm
genişliğinde 45-50 cm derinliğinde tesviye eğrilerine paralel şeritler halinde önce yan kazı
şeklinde alt toprak işlemesi yapılması gerekmektedir. Daha sonra şeridin üst sınırından
yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek yan kazı yapılmış şerit üzerine serilerek
teras derinliğinin 60-100 cm olması sağlanmalıdır. Yapılan bu terasın genişliği 120-150 cm
arasında olmalıdır. Proje alanında yapılacak ekskavatör terası miktarı toplam 489.8
metrekare olarak hesaplanmıştır. Proje alanında kanal ile şev başlangıcı arasında bulunan
1-2 metre mesafeli %0-10 meyil gurubundaki arazilerde kanal güvenliğinin sağlanması
amacı ile ekskavatör ya da iş gücü ile yukarıda belirtilen ölçülerde devamlı teras
yapılmalıdır. Terasların araziye aplikasyonu son derce önemli olup teras aralıklarının
tespiti için 5 metre uzunluğunda düzenli lata kullanılmalıdır.
Eğimli akıtıcı teraslar: Bu teraslar yamaçlarda akışa geçen fazla suyun güvenli bir
şekilde alanın dışına taşınması için inşa edilecektir. Bu teraslar yamaç uzunluğunun yeterli
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olduğu yerlerde 25 metre aralıklarla maksimum %10 meyilde, 60-80 cm derinliğinde,150
cm genişliğinde, yamaç uzunluğunun müsait olmadığı yerlerde ise şevin en üst kısmına
gelen teras akıtıcı teras olarak inşa edilmesi uygun bulunmuştur.
Örme kafes tel çit/eşik: Toprak derinliğinin ve yapısının teras yapımına müsait
olmadığı arazi meylinin genellikle %60 ve üzerinde olduğu iletim hattı üzerindeki
alanlarda yamaç stabilizasyonun sağlanması için örme kafes tel çit/eşik inşa edilmesi
gerekmektedir. Bu tesisin yapımında ana hat için 90 cm. uzunluğunda L veya T profil
demir kazıklar, ana hattın desteklenmesi için ise her 3 ana kazık için bir adet 50 cm.
uzunluğunda aynı profil demir kazıklar kullanılması uygundur. Destek kazığı ve ana
kazıklara yamaçtan akan malzemenin tutulması maksadı ile kazıklar arasına 100-110 cm
yüksekliğinde ve 3x3 cm. gözenek çapında kafes tel kullanılmalıdır. Eşik ve çit tesisinde
öncelik ile ana hatta kullanılacak 90 cm uzunluğundaki profiller araziye dışarıda 50 cm
kalacak şekilde tesviye eğrilerine paralel olarak 70 cm. mesafe ile çakılmalıdır. Daha sonra
sabitleme kazığı olarak kullanılacak olan 50 cm uzunluğundaki profil kazıklar ana iki kazık
arasına gelecek şekilde toprak seviyesinin üstünde 10 cm kalacak biçimde çakılması
uygundur. İlk olarak 3*3 cm gözenek çaplı kafes telin 50 cm.lik bölümü ana kazıklara
gerilerek kalan kısmı açılan yan kazıya serilmelidir. Daha sonra 2.*2 cm gözenek çaplı
kafes tel mevcut kafes telin üzerine gelecek şekilde serilerek üzeri toprakla kapatılarak,
kafes teller bağ teli ile ana kazıklara sabitlendikten sonra destek kazıklarına ana kazıklar
iki noktadan bağlanmalıdır. Yapılacak olan bu tesiste ana profil kazıklarnın arası, ince
çaplı ağaç dallar veya dar gözenekli kafes telle örülebildiği gibi çelik telsiz polipropilen
malzeme ile de örülebilir.
Örme çalı çit: Yamaca 50cm. aralıklarla ve tesviye eğrisine paralel olarak
çakılacak demir profil kazıklar arasına Kavak, Söğüt ve meşe gibi ince ağaç dallarında
örgü yapılarak kazıklar arası tahkim edilmelidir. Tahkimi yapılan bu kazıklar arasına
üstteki toprak kırıntılı hale getirilip çalı örgü üzerine taşınarak teras formu verilerek,
böylece üstten gelen toprağın şevlerden akışı durdurulabilecektir. Yamaçtan gelecek
malzemenin tutularak kanala akmasını engellemek maksadıyla 2*2 cm aralık mesafeli
kafes tel 50 cm yüksekliğinde mevcut ihatadaki kafes tele yaslanacak şekilde gerilecek ve
bağ teli ile sabitlendikten sonra kalan kısmı toprak altında kalacak şekilde üstü
kapatılmalıdır.
Drenaj tesisi: Proje alanının drenajı yamaç arazilerde 25 metrede bir inşa edilecek
olan akıtıcı teraslarla yüzeysel akışa geçen fazla su ve malzeme güvenli olarak çalışma
alanının dışına çıkarılmalıdır.
Hareketli yamaçların ıslahı: Proje sahasında arazi yapısından kaynaklanan bir
kayma ya da heyelan söz konusu değildir. Kesilen şevler den dolayı ortaya çıkan kaynak
sularının sebebiyet verdiği küçük çaplı kaymalar mevcuttur. Bu kaymalar mevcut su
kaynaklarının kapitaja alınarak güvenli bir şekilde kanala verilmesi ile önlenebilecek
niteliktedir. Kapitaja alınan küçük su kaynakları kanala verilmeden önce kendi cazibesi ile
saha içerisinde güvenli bir şekilde tesis edilecek karıklar ile gezdirilerek mevcut
vejetasyonun daha hızlı gelişmesine ve dikilen fidanların sulanmasına imkan sağlayacaktır.
Ayrıca bu alanlarda su açığı bulunmadığından proje alanına yakın bölgede bulunan
söğütlerden temin edilecek çapları 6-15 cm, boyları 1.2-1.5 metre olan kazıklar 0.3-0.5
metre ara ile 1/3 kısmı toprağa girecek şekilde arazide tesviye eğrilerine paralel olarak
çakılması uygundur. Çakılan kazıkların araları dal ve çalı materyali ile örülerek eşik tesis
edilip, bu eşikler tesviye eğrilerine paralel olarak 2 metre yatay mesafe ile araziye tesis
edilmelidir. Bu eşiklerin aralarına 50 cm uzunluğunda olacak şekilde kesilen çelikler
toprak seviyesinin iki parmak altında kalacak şekilde çakılmalıdır.
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Yamaç/şev stabilizasyonu: Su iletim kanalının inşası aşamasında dik şevlerden
gelecek akışı önlemek ve toprak kaymasını durdurabilmek için yapılan çalışmalar bazı
alanlarda yetersiz ve bazı yerlerde su iletim kanalına gelecek toprağı hali hazırda
engellemekten uzaktır. Bu alanlarda aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi çelik tel
takviyeli polipropilen malzemeden üretilen bir örtü ile yamaç kaplanıp, yamaçlarda ve
şevin sonundaki kısmen düz alanda demir kazıklarla sabitlenmelidir. Böylece doğal
olaylardan yamacın etkilenmesi minimuma indirilerek zaman içerisinde yamacın otlanması
ve stabil hale gelmesi mümkün olacaktır.
Proje alanının bazı bölgelerinde yapılan teraslar yeniden inşa edilecek ve bu alan
162.3 metrekaredir. Kültürel uygulama yapılmış alanlarda yapılan uygulamayı korumak ve
geliştirmek gerekmektedir.
Bitki Dikim Tekniği: Tesis ve tamamlama çalışmalarında ibreli türlerde tüplü ve
kaplı fidan kullanılmalıdır. Yapraklı boylu türlerde çıplak köklü ya da fidanın gelişim
yapısına uygun kaplı fidanlar, daha küçük yaşlardaki yapraklı fidanlar ise fidanın temin
şartlarına göre çıplak köklü ya da tüplü olarak kullanılabilecektir.
Tüplü ibreli ve tüplü yapraklı fidanların dikim şekli adi çukur dikimidir. Daha
önceden ekskavatör ile açılan çukurlar üst toprak ile belli bir miktarda doldurulduğundan
işgücü ile fidan ebatlarına göre 30 cm çapında 40 cm, ya da daha boylu fidanlar için 50-60
derinliğinde olabilecektir. Dikim çukurları kenarına konulan tüplü fidanların önce alttan ve
yanlardan çıkan kökleri keskin bir bıçakla veya makasla itina ile kesilmelidir. Tüplü
fidanlar çukurun ortasına dik olarak oturtulur. Etrafları yarıya kadar toprakla beslenir.
Sonra önceden çivileri çıkartılmış polietilen torba çekip çıkarılır. Çukurdan çıkan üst
toprak alt tarafa alt toprak üst tarafa konulur. Çukur tamamen doldurulduktan sonra ayakla
iyice sıkıştırılır. Sıkıştırma esnasında tüplü fidanlarda fidanın kökünde mevcut bulunan tüp
harcının tahrip edilmemesine dikkat edilmelidir.
Maliyet Analizi
Tespit edilen koruma önlemleri için basit maliyet analizi aşağıda verilmiş. 2014 birim
fiyatlarına göre alanın korunması için hesaplanan bütçe 16300 TL olarak belirlenmiştir.
Regülatör Civarı
1- Arazi Hazırlığı
1200 TL
2- Dikim
900 TL
3- Bakım
1250 TL
4- Dikenli Tel Çit
850 TL
Toplam
4200 TL
İletim Hattı Boyunca
1- Arazi Hazırlığı
2- Dikim
3- Bakım
4- Örgü Tel
Toplam
Genel Toplam

3850 TL
2600 TL
2800 TL
2850 TL
12100 TL
16300 TL

4. SONUÇ
Yapılacak restorasyon ve rehabilitasyon çalışması ile toplam 1600 metrekare alan
ıslah edilmiş olacaktır. Islah edilmesi planlanan alanın 216.1 metrekaresi %0-20 meyil
grubunda olan erozyonla toprak taşıma potansiyeline sahip olmayan alan olarak tespit
edilmiştir. Bu çalışmanın yapılması durumunda inşaat esnasında meydana gelen erozyonla
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mücadele edilmiş olup kaybolan orman arazinin geri kazanımı sağlanacaktır. HES gibi
büyük yatırımlarda erozyon koruma amaçlı bu tip projelerin maliyeti önemli bir yer
tutmamakla birlikte gereken önemin verilmemesi çarpıcı bulunmuştur.
Enerji kaynağı olarak hidroelektrik enerji Türkiye için vazgeçilmez ve devrim
yaratacak yeni teknolojiler keşfedilmediği sürece uzun bir süre vazgeçilmez olmaya devam
edecek. Hidrolik enerjinin, diğer enerji türlerine göre birçok avantajı; yerli, temiz,
yenilenebilir, düşük karbon emisyonlu ve orta-uzun vadede düşük maliyetli bir kaynak
olduğu bilinmektedir. Türkiye gibi enerji ihtiyacı hızla artan bir ülkenin elinin altında bu
kadar önemli bir yerli kaynak potansiyeli dururken, dışa bağımlılığını artıracak başka
enerji kaynaklarına yoğunlaşması elbette ki doğru değil. Ancak enerjiyi kullanmak için
kurulan tesislerin yapımı aşamasında bozulan doğal yapının hızlı bir şekilde
rehabilitasyonun yapılmasını gerektirmektedir.
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Özet
Yürütülmüş olan bu çalışma ile belirli zaman aralığında gölette biriken sediment miktarı belirleme
ve ampirik yöntemler ile belirlenen toprak kayıplarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Ayrıca bu
çalışma ile ayrıca havza sediment iletim oranı belirlenmiştir. İki farklı tarihte yapılan batimetrik
ölçümler sonucu, 5 yıl içerisinde İkizce Göletinde 25 732 m3 sediment birikimi hesaplanmıştır.
Biriken sedimentin ortalama özgül ağırlığı 1.50 gr/cm3 alınarak gölette 38 598 ton birikim olarak
bulunmuştur. Birim alandan yıllık gelebilecek sediment miktarı ise 1.50 ton/ha/yıl olarak
hesaplanmıştır. USLE’ ye (Universal Soil Loss Equation) göre potansiyel toprak kaybı haritası elde
edilmiştir. Havza alanında oluşabilecek toprak kayıpları 0.001 ile 152.22 ton/ha/yıl arasında
değişmiştir. Elde edilen bu verilerin değerlendirilmesi sonucu havzadan gelebilecek en yüksek
sediment miktarı 48 670 ton/yıl/havza dır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, İkizce Göleti
Havzasının gerçek sediment iletim oranı %16.0 bulunmuştur. Ampirik yöntemlerle
karşılaştırıldığında, en yakın sonucu %16. 4 ile Roehl’nin sediment iletim oranı eşitliği vermiştir.
Anahtar Kelimeler: İkizce, Sedinemt Verimi, Erozyon, USLE, Sediment İletim Oranı

SEDIMENT YIELD OF ANKARA – HAYMANA – İKİZCE
RESERVOIR BASIN
Abstract
In this study, it was aimed to determine the amount of sediment accumulating in the reservoir at a
certain time interval and to compare soil losses determined by empirical methods. In addition, the
rate of sediment transport in the basin was also determined by this study. Bathymetric
measurements made in two different dates resulted in 25 732 m3 sediment accumulation in İkizce
reservoir within 5 years. The accumulated specific gravity of the sediment was 1.50 gr / cm3 and it
was found as 38 598 tons accumulation in the pond. The annual amount of sediment that can come
from the unit area is calculated as 1.50 ton / ha / year. According to USLE (Universal Soil Loss
Equation), a potential soil loss map has been obtained. The soil losses in the basin area ranged from
0.001 to 152.22 ton / ha / year. The highest amount of sediment that can be obtained from the end
result of evaluation of these obtained data is 48 670 ton / year / basin. As a result of the
assessments made, the actual sediment delivery ratio of the Ikizce Reservoir Basin was 16.0%.
Compared with empirical methods, the closest result is 16.4%, which equation of Roehl's sediment
delivery ratio.
Key Words: Ikizce, Sediment Yield, Erosion, USLE, Sediment Delivery Ratio
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1. GİRİŞ
Günümüzde hızla artan dünya nüfusuna karşılık, doğal kaynaklar artmamakta
aksine çeşitli nedenlerle azalmakta veya kalitesi bozulmaktadır. Su kaynaklarının
yönetiminde en önemli problem, su verimine etkili olan faktörlerin başında gelen
yağışların düzensizliğidir. Akarsu veriminin arttığı dönemlerde yapılacak uygun miktarda
depolama ile suya olan ihtiyacın arttığı dönemlerde ihtiyacın karşılanması yoluna gidilir.
Su depolama yapılarının depolama hacminin azalmasına sebep olan etkenlerin başında
havzadan su ile taşınan sediment miktarı gelir. Erozyonun şiddetinin bilinmesi açısından da
önemli olan sediment miktarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların artarak sürdürülmesi,
birçok açıdan ülkemizi ve ülkemiz insanlarını zarara uğratan erozyonu azaltacak
önlemlerin alınması için gereklidir.
Havzalar üzerinde yapılacak baraj ve göletlerin projelendirme aşamasında
ekonomik ömürlerinin belirlenmesine yönelik olarak ölü hacim hesapları yapılmaktadır.
Ölü hacimlerin belirlenmesinde havzadan rezervuara gelecek olan sediment miktarının en
doğru bir şekilde tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu miktarın belirlenmesinde şu ana
kadar genellikle ampirik yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemler içerisinde en fazla
kullanılanı Brüt Erozyon Nispeti Yöntemidir. Buna karşın dünyada çok daha yaygın olarak
kullanılan yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri olan Üniversal Toprak Kayıpları Eşitliği
(USLE, Universal Soil-Loss Equation) toprak kayıplarını, havzadaki toprak tipi, bitki
örtüsü, topoğrafya ve yağışın bir fonksiyonu olarak belirlemektedir. Bu yöntemlere karşın,
bir havzada sediment veriminin belirlenmesinde en doğru sonuca ulaştıran yol ölçüm
yöntemidir. Ölçümler akarsularda örnekleme yöntemi ile yapılmaktadır ve sediment
anahtar eğrisi yardımı ile taşınan sediment miktarı belirlenmektedir. Buna karşın inşaatı
tamamlanmış rezervuar havzalarında ise sediment veriminin hesaplanması için batimetrik
ölçümler yapılmakta ve bu ölçümler sayesinde rezervuarın sediment doluluk oranı, yıllar
itibariyle rezervuarda biriken sediment miktarı, rezervuarda meydana gelen kapasite kaybı
ve rezervuarın kalan ekonomik ömrü belirlenebilmektedir. Sediment veriminin doğrudan
ölçülmesi, ampirik yöntemlerle bulunan sonuçlar ile de karşılaştırılması olanağını
sağlayarak, ölçüm yapılamayan yerlerde uygulanabilecek ampirik yöntemin ve düzeltme
katsayılarının belirlenmesine yardımcı olacaktır.
Bu çalışmada Ankara ili Haymana ilçesi sınırları içerisinde yer alan İkizce
göletinde biriken sediment miktarının m3/yıl, ton/yıl ve ton/yıl/km2 olarak saptanmasına,
göletlerde biriken sediment miktarı ile ampirik yöntemlerle bulunan sediment miktarı
arasındaki ilişkinin bulunmasına, ve böylece ampirik yöntemlerin benzer havzalarda
uygulanabilme olanaklarının araştırılmasına çalışılmıştır. Ayrıca bu tür projelerden elde
edilecek havza sediment verimleri kullanılarak, uygulanacak havza koruma önlemlerinin
belirlenmesi ve bu önlemlerin öncelikle uygulanacağı alanların saptanması açısından
önemli bir kaynak olarak görülmektedir.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Materyal
2.1.1. Havzanın Konumu ve İklimi
Gölet Haymana İlçesi İkizce köyünün 2.5 km Kuzey ’inde yer almakta olup, kretin
UTM cinsinden koordinat değeri 4 71 000 Doğu, 43 85 000 Kuzey ‘dir. İkizce Göleti 1975
yılında su toplamaya başlamıştır. Projede göletin aktif su hacmi 1.274x106 m3, faydalı su
hacmi ise 1.100x106 m3 olarak hesaplanmıştır. Göletin havza alanı 51425 km2 dir. Havza
617

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

içerisinde Topaklı ve Çayırlı yerleşim yerleri bulunmaktadır. Gölet’in Toprak Gübre ve Su
Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne uzaklığı yaklaşık olarak 45 km’dir.
Göletin bulunduğu Ankara İline ait uzun yıllık bazı meteorolojik veriler derlenerek
Çizelge 1’de sunulmuştur.
Çizelge 1. Ankara İli 2000-2010 yılları arası ortalama meteorolojik değerler
Meteorolojik
veriler
Max.
Sıcaklık
Min.
(oC)
Ort.
Yağış (mm)
Nisbi nem (%)
Rüzgâr hızı
(m/sn)
Ort. buharlaşma
(mm)

I
II
III
IV
V
VI
13.5 14.8 22.4 25
30 33.9
-8.7 -4.5 -1.2 4.9 8.5
11.2
0.7 2.6 7.6 12.2 17.4 22
37.3 38.4 38.1 53.2 41.2 26
75 70.5 61.3 58.4 53 49.4

Aylar
VII VIII IX
37.1 37.3 32.4

X
XI XII Yıllık
24.7 19.2 14.6 37,3

12.9 12.9

1.9

7.4

-3.1

-8.6

-11,2

25.7 25.8 20.3
10.5 6.8 28.4
44.3 45.3 51.5

13.1 8.1 3.6 13,3
35 31.7 41.7 388.3
62.4 69.3 75.1 59.6

2.1

2.1

2.3

2.3

2.4

2.6

2.8

2.7

2.2

1.8

1.6

2

2.2

-

-

-

107

162

204

258

250

156

90

35

-

158

2.1.2. Havza Topoğrafik ve Drenaj Özellikleri
Toplam su yolları uzunluğu ve drenaj yoğunluğu gibi parametrelerin çıkarılmasında
1/100 000 ölçekli, diğer parametreler de ise 1/25 000 ölçekli topoğrafik harita
kullanılmıştır. Havzadaki yükseklik dağılımlarını gösterir harita Şekil 1’de verilmiştir.
Şekilde görüleceği gibi İkizce Havzasının yöneyi Güney-Doğu dır.
Ayrıca alansal olarak havzada yükseltilerin dağılımını gösterir alan-yükselti eğrileri
çıkarılarak ve Şekil 2’de verilmiştir. İkizce Havza’nın röliyefi 345 m. olmasına rağmen,
alan-yükselti eğrisinde de görüleceği gibi havza alanını %90 lık bir bölümünde yükseklik
farkı 215 m. dir. Havzasın ortalama eğimi %6.5 olarak belirlenmiştir. Özellikle bu
büyüklükteki havzalar için eğimin düşük olduğu söylenebilir.

Şekil 1. İkizce havzasında yükselti değişimleri
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Şekil 2. İkizce havzası alan-yükselti eğrisi
Ayrıca havzaya ait bazı parametreler hesaplanarak Çizelge 2’de verilmiştir. Yapılan
hesaplamalarda havzanın median yükseltisi 1190 m, ana su yolu profil eğimi %1.65
bulunmuştur.
Çizelge 2. Gölet havzaları topoğrafik, drenaj karekteristikleri
No
Topoğrafi Özellikler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Drenaj Özellikleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Özellik
Havza Alanı (Km2)
Çevre Uzunluğu (Km)
Havza Minimum Yükseltisi (m)
Havza Maksimum Yükseltisi (m)
Havza Röliyefi (m)
Nisbi Röliyef (m)
Havza Yöneyi
Havza Median Yükseltisi (m)
Havza Ort. Yükseltisi (m)
Havza Ort. Eğimi (%)
Ana Su Yolu Uzunluğu (Km)
Toplam Su Yolları Uzunluğu (Km)
Ana Su Yolu Profil Eğimi (%)
Akarsu Dallanma Oranı
Drenaj yoğunluğu (m/Km2)
Su Yolları Frekansı
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Değer
51.425
32.65
1065
1410
345
1.057
Güney Doğu
1190
1237
6.5
12.5
39.1
1.65
5.196
760.33
0.681
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2.1.3. Havzaların Toprak ve Bitki Örtüsü Durumu
İkizce Gölet’inin havzasının toprakları incelendiğinde, toprakların %91.6 ‘lık bir
dilimi Kahverengi Topraklardan oluşmaktadır. Geriye kalan bölümden %2.03’ü Alüvyal
Topraklar, %4.07 ‘si Kolüvyal Topraklar ve %2.3 ‘ü yerleşim yeri ve gölet alanından
oluşmaktadır (Çizelge 3).
İkizce göleti havzasında hâkim olan Kahverengi Topraklar (%91.6) daha çok kurak
ve yarı kurak iklimlerde bulunur. Üzerlerindeki doğal bitki örtüsü kısa ot ve çalılardan
ibarettir. Profillerinde çok miktarda kalsiyum bulunur. Bitki besinlerince zengindirler.
Doğal drenajları iyidir. Renkleri adlarından da anlaşılacağı gibi, kahverengidir. Organik
madde içerikleri ortadır. Alt toprağın altında çoğunlukla sertleşmiş kireç birikme katı yer
alır. Bunun altında bir jips birikme katı bulunabilir. Bu topraklar yazın uzun periyotlar için
kuru kalır. Yağışın çoğunun düştüğü kış ve ilkbaharda sıcaklık düşüktür. Bu nedenle,
ilkbahar ve sonbahardaki kısa periyotlar hariç, toprakta kimyasal ve biyolojik etkinlikler
yavaştır. Havzada ikinci sırada yer alan Kolüvyal Topraklar (%2.3) dik eğimlerin
eteklerinde yerçekimi, toprak kayması, yüzey akışı veya yan dereler ile kısa mesafelerden
taşınarak biriktirilmiş ve kolliviyum denen materyal üzerinde oluşmuş genç topraklardır ve
karakteristikleri daha çok çevredeki yukarı arazi topraklarınınkine benzemektedir.
Çizelge 3.İkizce göleti havzası toprakları ve özellikleri
Toprak grubu
ve sembolü

Alan
km2

Alan
%

Özellikleri

A1 1K I

0.69

A7f1C IIIw

0.33

B10 2K IIIe

15.50

Alüvyal Topraklar
1.37 Düz ve düze yakın alanlarda erozyonun olmadığı derin Alüvyal Topraklar
Hafif eğimde sığ kötü drenajlı erozyonun olmadığı derin Alüvyal
0.66
Topraklar
Kahverengi topraklar
28.72 Orta eğimli orta derin orta şiddette erozyona maruz Kahverengi Topraklar

B11 2K IVe

0.43

0.85

Orta eğimli sığ ve orta şiddette erozyona maruz Kahverengi Topraklar

B11 2K IVes

3.27

6.48

Orta eğimli sığ ve orta şiddette erozyona maruz Kahverengi Topraklar

B11 2M IVes

1.91

3.79

Orta eğimli sığ ve orta şiddette erozyona maruz Kahverengi Topraklar

B11 3K IIe

1.29

2.57

Orta eğimli sığ ve şiddetli erozyona maruz Kahverengi Topraklar

B11t3K VIse

3.60

7.15

Orta eğimli taşlı sığ ve şiddetli erozyona maruz Kahverengi Topraklar

B15 3M VIes

0.22

0.44

Dik eğimli sığ ve şiddetli erozyona maruz Kahverengi Topraklar

B16 3M VIIes

2.28

4.53

Dik eğimli çok sığ ve şiddetli erozyona maruz Kahverengi Topraklar

B16t3M VIIes

0.33

0.66

Dik eğimli çok sığ taşlı ve şiddetli erozyona maruz Kahverengi Topraklar

B23t3M VIIes

3.13

6.21

Sarp eğimli sığ taşlı ve şiddetli erozyona maruz Kahverengi Topraklar

B5 1K IIe

14.01

B6 2M IIe

0.73

B6 2S IIe

0.01

B7 2K IIIse

0.48

27.80 Hafif eğimli derin ve erozyonun olmadığı Kahverengi Topraklar
Hafif eğimli orta derin ve orta şiddette erozyona maruz Kahverengi
1.44
Topraklar
Hafif eğimli orta derin ve orta şiddette erozyona maruz Kahverengi
0.00
Topraklar
0.95 Hafif eğimli sığ ve orta şiddette erozyona maruz Kahverengi Topraklar

K14 2K IIe

2.06

4.07

Gölet

0.72

1.44

Kolüvyal topraklar
Dik eğimli orta derin ve orta şiddette erozyona maruz Kahverengi
Topraklar
Gölet

Yerleşim Alanı

0.43

0.86

Yerleşim alanı

Toplam

51.425 100.00
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Yağış ve akışın şiddetine ve eğim derecesine göre değişik parça büyüklüklerini
içeren katlar ihtiva ederler. Bu katlar alüviyal topraklardaki gibi birbirine paralel değildir.
Dik yamaçların eteklerinde ve vadi boğazlarında bulunanlar daha çok, az topraklı kaba taş
ve molozları içerirler. Yüzey akışının hızının azaldığı oranda parçaların çapları
küçülmektedir. Drenajları iyidir. Topraklar ara sıra taşkına maruz kalır. Üzerlerindeki
doğal bitki örtüsü iklime bağlıdır. Tarım altında olanlar sulandıklarında iyi verim verirler.
Havzanın %2.03’ünü kaplayan Alüvyal Topraklar genellikle taze tortul depozitler
üzerinde oluşmuştur ve bu genç topraklarda katmanlar bulunmaz veya bulunsa bile, çok
zayıf gelişmiştir; buna karşılık, değişik özellikte mineral katlar bulunur. Bu topraklar
çoğunlukla taban suyunun etkisi altındadır. Tarım bakımından çok önemli olan bu
topraklar, iklimin elverdiği bütün kültür bitkilerini yetiştirmeğe elverişlidir. Verim çok
yüksekten çok düşüğe kadar değişebilir. Havzanın toprak haritası hazırlanarak Şekil 3’de
verilmiştir.

Şekil 3. İkizce Gölet Havzası toprak haritası ve özellikleri
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2.1.4. Havzanın Arazi Kullanma ve Bitki Örtüsü Durumu
Havzaların arazi kullanım durumları CORINE Arazi Örtüsü 2000’den (European
Environment Agency, CORINE, 2000) yararlanılarak belirlenmiştir ve havzalar bazında
Çizelge 4’te verilmiştir. Çizelgeden görüleceği gibi İkizce gölet havzasında arazi kullanımı
bakımından en geniş alan olarak kuru tarım alanları (%64.42) bulunmaktadır. Bunu
sırasıyla doğal çayırlıklar (%19.28), doğal bitki örtüsü ile birlikte bulunan tarım alanları
(%8.67) takip etmektedir.
Çizelge 4. Gölet havzalarının arazi kullanım durumları
CORINE Kodları
231 (Tarım içi meralar)
243 (Doğal Bitki Örtüsü İle
Birlikte Bulunan Tarım Alanları)
312 (İğne Yapraklı Ormanlar)
321 (Doğal Çayırlıklar)

İkizce
Alan
(km2)
(%)
0.22
0.44
4.37

8.67

Soğulca
Alan
(km2)
%
2.42
4.22
14.63

Kızılkoyun
Alan
(km2)
%

25.48

Bozyaka
Alan
(km2)
%
0.24

1.07

2.01

9.00

1.56

6.98

9.72

19.28

6.17

10.75

5.81

25.25

333 (Seyrek Bitki Alanı)

0.62

1.23

18.40

31.42

2.04

24.36

5.59

25.02

512 (Su Kütleleri)

0.64

1.27

0.89

1.55

0.08

0.97

0.33

1.48

1122 (Kırsal Süreksiz)

1.37

2.72

0.83

1.45

2111 (Kuru Tarım)
2421 (Sulanmayan Karışık Tarım
Alanları)
2422 (Sulanan Karışık Tarım
Alanları)
Toplam

33.50

64.42

13.19

22.98

2.30

28.01

6.97

31.20

1.00

1.98

0.44

0.77

3.93

46.65

0.80

1.39

57.77

100.0

22.51

100.0

324 (Bitki Değişim Alanları)

51.425

100.0

0.00
8.26

100.0

2.2. Yöntem
2.2.1. Hacim Farkından Sediment Farkının Hesaplanması
Bu yöntemde temel amaç, göletlerin bir birini takip eden iki zaman aralığında
gölette biriken sediment miktarının belirlenmesine dayanır. Bu amaçla, belirli bir gölet su
kotu için aktif hacim 5 yıllık bir zaman aralığında belirlenerek, aktif hacmin azalmasına
bağlı olarak sediment birikimi saptanmıştır. Proje kapsamında ilk ölçümler 2006 yılında,
ikinci ölçümler ise 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.
Göletlerin ilk batimetrik çalışmalarında, konumlandırma cihazı olarak, Lazer
Konumlandırma Sistemi (LKS) kullanılmıştır. Arazi çalışmalarında öncelikle LKS
yardımıyla göletlerin sınır değerlerinin koordinatları (X,Y) olarak toplanmıştır. Çalışmanın
ikinci aşamasında LKS, echo-sounder (ES) ve bilgisayar ekipmanı eş zamanlı olarak
kullanılmış ve göletlerde ölçüm noktalarına ait koordinat ve derinlik değerleri (X,Y,Z)
toplanmıştır. Gerek LKS gerekse ES’dan kaynaklanan hataların giderilmesi amacıyla,
toplanan veriler düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Bu hataların düzeltme işlemi büro
ortamında yapılmıştır.
Göletlere ait çıkarılmış olan koordinat ve derinlik değerleri (X,Y,Z), Surfertm
yazılımında değerlendirilmiş, gölet tabanının her noktası için bir değer türetilmiştir. Bu
değerlerin elde edilmesinde Doğrusal Üçgenleme Yöntemi kullanılmıştır. Bütün göletlerin
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2006 yılı su seviyelerine bağlı olarak aktif su hacmi hesaplanmıştır. Göletlerin hacim
hesaplamaları Trapez, Simpson ve Simpson 3/8 kuralınına göre yapılmıştır.
Heinemann ve Dvorak (1963), Küçük rezervuarlarda hacimsel hesaplamalar ilgili
bildirilerinde Simpson kuralını Eşitlik 2.1’de açıklamıştır.
V = 1/3 h [A0 + An + 4 (A1 + A3 +…….+ An-1 ) + 2 (A2 + A4 +………+ An-2 )]

2.1

V: Hacim (m3),
A: Konturların alanları (m2),
h: Konturlar arası yükseklik farkı (m)
İkinci batimetrik ölçümlerde LKS yerine Global Positioning System (GPS)
kullanılmıştır. Kullanılan konumlandırma cihazının hassasiyeti 0.5 m. nin altındadır.
İkinci ölçümlerde de aynı yöntem takip edilerek, göletlerin aktif su hacimleri
hesaplanmıştır. Aynı su seviyesine bağlı olarak hesaplanmış aktif su hacmindeki azalma
yardımıyla, göletlerde biriken sediment miktarları m3 olarak hesaplanmıştır. Bulunan bu
miktarı ton cinsinden ifade etmek amacıyla, sedimentin özgül ağırlığı ortalama 1,50 gr/cm 3
alınmıştır (Özbek ve ark., 1995).
2.2.2. Üniversal Toprak Kaybı Eşitliği (USLE) İle Sediment Miktarının
Hesaplanması
Araştırma havzasından meydana gelmesi olası yıllık toprak kaybı; üniversal toprak
kaybı eşitliği (USLE) kullanılarak saptanmıştır. Dünyada sıklıkla kullanılan bu yöntem
Eşitlik 2.2 ile ifade edilmiştir. Üniversal toprak kayıpları tahmini denklemi (USLE)
erozyonla kaybolan toprak miktarının tahmin edilebilmesi amacıyla en çok kullanılan
matematiksel modellerden biridir. Eşitlik Wischmeier ve arkadaşları tarafından 1957
tarafından tarım arazilerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olup, daha sonra 1971 de
inşaat sahaları ve 1972'de de mera ve orman sahaları için kullanımları ilave edilmiştir.
A = R ( K . LS . C . P )

2.2

Bu eşitlikte;
A: Faktör değerlerinin çarpımından ibaret olan birim sahadan toprak kaybıdır (ton/ha)
R: Yağış faktörü; hesaplama yapılan dönem için erozyon indeksi (EI) sayısıdır. Erozyon
indeksi belirli yağışların erosif kuvvetlerinin bir ölçüsüdür.
K: Toprak erozyon duyarlılığı faktörü; 22,l metre uzunlukta ve % 9 eğimli devamlı nadas
yapılan bir araziden birim erozyon indeksine karşılık erozyon oranıdır.
L: Eğim uzunluğu faktörü; herhangi uzunluktaki bir araziden oluşan toprak kaybının, aynı
toprak tipi ve eğimde 22,1 m uzunluktaki araziden oluşan toprak kaybına oranıdır.
S: Eğim dikliği faktörü; herhangi bir eğim dikliğine sahip bir araziden oluşan toprak
kaybının, % 9 eğim dikliği ve aynı toprak tipi ile eğim uzunluğuna sahip bir araziden
oluşan toprak kaybına oranıdır. Topoğrafik faktör aşağıda verilen Eşitlik 2.3 ile
hesaplanmıştır.
LS = l/100 (1.36 + 0.97 s + 0.138 s2)
l : eğim uzunluğu (m.)
s : ortalama eğim (%)
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C: Ürün amenajman faktörü; belirli bir ürün yetiştirme ve amenajmana sahip bir araziden
oluşan toprak kaybının K faktörünün değerlendirildiği nadas koşullarındaki araziden
oluşan toprak kaybına oranıdır.
P: Erozyon kontrol uygulamaları faktörü; düzeç eğrilerine paralel tarım, şeritvari ekim
veya teraslama yapılan bir araziden oluşan toprak kaybının, eğim aşağı sürüm yapılan
arazideki toprak kaybına oranıdır
2.2.3**. Sediment İletim Oranı (SDR)
Toprak kaybından yola çıkarak sediment veriminin bulunabilmesinde pek çok
ampirik yöntem vardır. Bu yöntemlerden bazıları Çizelge 5’te verilmiştir (Karaş ve ark,
2012).
Çizelge 5. Bazı sediment iletim oranı eşitlikleri
Eşitliğin Adı
Roehl
Williams and Berndt
Renfro
Vanoni
USDA-SCS
Boyce

Eşitlik
SDR = 36 (A)-0.20
SDR = 0.627 (SLP)0.403
Log (SDR) = 1.7935 - 0.14191 log (A)
SDR = 0.42 (A)-0.125
SDR = 0.51 (A)-0.11
SDR= 0.41 (A)-0,3

SDR, Sediment İletim Oranı, A Havza Alanı (km2), SLP Ana Su Yolu Eğimi

SDR Arazi kullanım, eğim, havza alanı, drenaj yoğunluğu, ana kanal uzunluğu,
toprak kaynağı, toprağın tekstürü ve yağış-akış faktörleri gibi pek cok parametreye bağlı
bir kavramdır. Özellikle havza alanı bağlı olarak pek çok SDR eşitliği geliştirilmiştir.
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1. Bulgular
3.1.1. Hacim Farkından Sediment Miktarının Hesaplanması
İkizce göleti sediment verimine yönelik yapılan araştırma projesine göre batimetrik
ölçümler Haziran 2006’da yapılmıştır. Bu ölçümlere göre, göletin kret kotu 1061.8 m.
alındığında, dolusavak kotu 1060.3 m.bulunmuştur. Gölette ölçülen en derin nokta 1046.5
metre değerindedir. Bu bağlamda göletin maksimum su derinliği 13.8 metre dir. Ölçüm
yapıldığı tarihdeki su seviyesi 1057.00 metre olup, göletin maksimum su derinliği 10.5
metre olarak belirlenmiştir. Birbirine parelel olarak çizilen güzergahlarda toplam 41841
noktada derinlik ölçümü yapılmıştır. Ölçüm yapılan noktasal değerlerinden elde edilen
göletin batimetrik haritası Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. İkizce Göleti batimetrik haritası (2006)
Sediment verimini belirlemeye yönelik olarak, gölette 2. batimetrik ölçümler 2011
Haziran ayında gerçekleştirilmiştir. Çalışma esnasında göletin tamamen dolu olduğu ve
dolu savaktan su aktığı gözlenmiştir. Yapılan ölçümler sonucu, gölet 5 yıl öncesine göre
0.9 m. daha sığlaşarak, en derin noktanın kotu 1047.4 m olarak bulunmuştur. Ölçümler
daha önce yapılan ölçümler gibi birbirine paralel güzergahlar halinde yapılmış ve toplam
22550 koordinatta derinlik ölçümleri alınmıştır. Ölçümler sonucu elde edilen derinlik ve
koordinat değerleri kullanılarak oluşturulmuş olan gölet taban haritası Şekil 5’te
verilmiştir.

Şekil 5. İkizce Göleti batimetrik haritası (2011)
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Yapılmış ölçümlerden sonra oluşturulan batimetrik haritalar kullanılarak, farklı
seviyelerde hacimsel hesaplamalar yapılmıştır. Sonuç olarak, İkizce Göletinde 5 yıl
içerisinde 25732 m3 sediment birikiminin olduğu saptanmıştır. Bir başka ifadeyle yaklaşık
38598 ton sediment birikiminden bahsetmek mümkündür. Yıllık olarak
değerlendirildiğinde 7720 ton/havza/yıl veya 1.50 ton/ha/yıl sedimentin, havzadan gölete
taşındığını söyleyebiliriz.
3.1.2.USLE’ye Göre Toprak Kayıpları
İkizce havzası için, R değeri 934 megajul/ha/yıl x mm/saat olarak hesaplanmış, bu
değerin dönüştürülmesi sonucu 23.2 ton/ha/yıl x mm/saat alınarak kullanılmıştır.
Havzanın K değeri için, 70 farklı noktadan toprak numunesi alınarak, laboratuvarda
bünye, organik madde ve hidrolik iletkenlik analizleri yapılmıştır. Elde edilen bu
değerlerin Wishmayer eşitliğinde yerine konulmasıyla her bir lokasyon için bir K değeri
hesaplanmıştır. Koordinatları belli olan bu değerleri Arc Map ortamında değerlendirilerek
havzaya ait bir K katmanı oluşturulmuştur (Şekil 6). Şekil 6’da görüleceği gibi havzanın K
değeri 0.09 ile 0.53 arasında değişmektedir.
İkizce havzanın LS dağılım haritası, diğer çalışmalarda olduğu gibi sayısal arazi
modelinden yararlanılarak hazırlanmıştır (Şekil 6). Haritanın oluşturulmasında Arc Map
CBS yazılımından yararlanılmıştır. Şekilden görüleceği gibi havzanın LS değeri 0.01 ile
6.27 arasında değişmektedir.
Havzanın C katmanı, CORINE altlığında yer alan arazi kullanım durumlarına göre
belirlenmiştir. CORINE sınıflarına göre 8 ayrı arazi kullanım tipi belirlenmiştir. Bu
verilerin değerlendirilmesi sonucu yine 8 ayrı C sınıfı oluşturularak Şekil 6’da
sunulmuştur. Şekil 6’da görüleceği gibi, İkizce Havzasının C değerleri, 0.001 ile 0.4
arasında değişmektedir. C değerleri olarak tarım içi meralar için 0.01, doğal bitki örtüsü ile
birlikte bulunan tarım alanları için 0.04, doğal çayırlıklar için 0.04, seyrek bitki alanı için
0.36, kırsal süreksiz alanlar için 0.003, kuru tarım alanları için 0.4 ve sulanmayan karışık
tarım alanları için 0.335 değerleri alınmıştır.
İkizce havzasında herhangi bir kültürel tedbir alınmadığından P değeri 1 alınmıştır.
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Şekil 6. İkizce Havzası LS, K, C ve USLE katmanları haritası
Sonuç olarak havzanın; USLE’ ye göre potansiyel toprak kaybı haritası elde
edilerek Şekil 6’da verilmiştir. Sonuçlar altı sınıfa ayrılmış ve haritada sunulmuştur.
Haritada görüleceği gibi değerler 0.001 ile 152.22 ton/yıl/ha arasında değişmektedir. Elde
edilen bu verilerin değerlendirilmesi sonucu havzadan gelebilecek en yüksek sediment
miktarı 48670 ton/yıl/havza’dır.
3.1.3. Havza Sediment İletim Oranları (SDR)
Öncelikle USLE yöntemine göre havzalarda gelebilecek maksimum sediment
miktarları ile batimetrik ölçümler sonucu rezervuarlarda biriken sediment miktarları
karşılaştırılarak, havzaya ait gerçek SDR 0.16 olarak hesaplanmıştır.
Ayrıca İkizce Havzası için ampirik yöntemler kullanılarak, SDR değerleri
belirlenmiştir. Genel olarak havza alanını dikkate alan bu eşitliklerle elde edilen sonuçlar
derlenerek Çizelge 6’da verilmiştir.
Çizelge 6. Ampirik yöntemlerle hesaplanan SDR’ler
İKİZCE
16.37
0.77
35.50
0.26
0.33
0.13

Roehl (%)
Williams and Berndt
Renfro (%)
Vanoni
USDA-SCS
Boyce

Yapılan hesaplamalar neticesinde, İkizce Havzası için en yakın sonucu % 16.37 ile
Roehl eşitliği sağlamıştır. Yine Boyce Yöntemi yakın bir sonuç vermiştir. Williams and
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Berndt eşitliği elde edilen SDR değerleri oldukça yüksek tahminde bulunmuştur (Bakınız
Çizelge 6).
3.2.Tartışma
USLE’ye göre İkizce gölet havzasının birim alanından meydana gelebilecek olan en
yüksek toprak kaybı 9.46 ton/ha/yıl’dır. Havzada üç büyük toprak grubu yer almakta ve
havzanın %91.6’sı Kahverengi Topraklar, %4.07’si Kolüvyal Topraklar ve %2.03’ü
Alüvyal Topraklardan oluşmaktadır. Havza alanının % 30’luk bölümü düz ve düze yakın
hafif eğimli araziler olup, erozyondan hiç etkilenmediği görülmüştür. Orta şiddette
erozyona maruz kalan alanın oranı ise %46.30 dur. Bu alanlar genellikle orta eğimli orta
derin ve sığ topraklardır. Şiddetli erozyonun hâkim olduğu alanlar ise, havzanın sadece
%21.56’lık bir bölümünü oluşturmakta ve bu alanlar genellikle havzanın dik ve sarp eğimli
bölgelerinde yer almaktadır.
Ayrıca İkizce gölet havzasında arazi kullanımı bakımından en geniş alan olarak
kuru tarım alanları (%64.42) bulunmaktadır. Bunu sırasıyla doğal çayırlıklar (%19.28),
doğal bitki örtüsü ile birlikte bulunan tarım alanları (%8.67) takip etmektedir. Kuru tarım
alanları ve doğal bitki örtüsü ile birlikte bulunan tarım alanları meydana gelen erozyonun
başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Ancak düz, düze yakın ve hafif eğimli alanların
havzanın 1/3’ünü oluşturması, oluşan toprak kaybının düşük olmasına neden olarak
gösterilebilir.
Demirkıran ve Köşker (2007), Güvenç Göletinde yapmış oldukları batimetrik
çalışmalar sonucu, havzanın birim alanından gelen sediment miktarı 1.76 ton/yıl/ha
belirlemişlerdir. Detaylı toprak haritasında belirtilen Tabyabayır ve Lezgi Serilerinin
şiddetli derecede erozyonun görüldüğü alanlar olarak tarif etmişlerdir. Bu serilerin havza
alanının %39.6’sını oluşturduğunu belirtmişlerdir. Havzadan gelebilecek sediment
miktarını azaltmak amacıyla, ağaçlandırma, tersip bentleri ve fildöperler gibi toprak
muhafaza çalışmalarının yapıldığını da dikkati çekmişlerdir.
Benzer bir çalışma da Samsun-Havza-Kuşkonağı Göleti havzasında yürütülmüştür.
Demirkıran ve ark., (2013), Havza çıkışında yer alan göletin farklı tarihlerdeki taban
haritalarına dayanarak, havzadan gelen sediment miktarını 1.67 ton/yıl/ha olarak
hesaplamışlardır. Havzada yapılan detaylı toprak haritalaması sonucu 6 serinin olduğunu
belirtmişlerdir. Yapılan çalışmayla, özellikle serilerde eğimleri yüksek olan alanlardan aynı
seri içerisindeki düz alanlara bir sediment akışının olduğunu söylemektedirler. Havzanın
eğiminin %7 ile İkizce Havzasıyla hemen hemen aynı olup miktarda olduğu görülmektedir.
Havzalarda USLE sonuçlarında gidilerek sedimen verimi tahminlerinde SDR
eşitliklerine ihtiyaç vardır. Kullanılan SDR eşitlikleri, daha çok havza alanının bir
fonksiyonu olan eşitliklerdir. Çalışılan havzanın özelliklerine göre, her bir havza için farklı
farklı eşitlikler daha uygun sonuçlar vermiştir. Yapılan bu türden çalışmalar göstermiştir
ki, daha farklı SDR yaklaşımlarına ihtiyaç vardır.
4. SONUÇ
Ankara Haymana İkizce Gölet’inde yürütülmüş olan bu çalışmayla havza sediment
verimi belirlenmiştir. Havza sediment verimi farklı zamanlarda yapılmış olan batimetrik
çalışmalar sonucu elde edilmiştir. Yürütülen bu çalışma sonucu birim alandan gelen
sediment miktarı 1.50 ton/ha/yıl dır.
Ayrıca USLE Yöntemine göre gölet havzasından gelebilecek en yüksek toprak
kayıpları belirlenmiştir. Havzanın birim alanından gelebilecek toprak miktarı, 0.001 ile
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152.22 ton/ha/yıl arasında hesaplanmıştır. Yıllık olarak havzadan gelebilecek en yüksek
sediment miktarı ise 48670 ton bulunmuştur.
Bu çalışma içerisinde, USLE sonuçlarında gidilerek havza sediment verimi de
hesaplanmıştır. Bunun için mevcut SDR eşitliklerinden en uygunu ile havza sediment
verimi 1.55 ton/ha/yıl bulunmuştur.
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Özet
Balıkesir–Bigadiç dağlık bölgesinde belirlenen araştırma alanına ait elde edilen veriler kullanılarak,
RUSLE modeliyle (Yenileştirilmiş Evrensel Toprak Kayıpları Eşitliği), havza ölçeğinde toprak
erozyonunu tahmin etmek ve havzanın erozyon risk haritasını elde etmek amaçlanmıştır. Araştırma
alanı olarak belirlenmiş olan Kocadere Havzası, 11366 km2 alana sahip olup, Susurluk Büyük
Akarsu Havzası içinde yer almaktadır. Bu çalışmada su erozyon riskinin belirlenmesinde, RUSLE
modeli CBS (coğrafi bilgi sistemi) tekniği ile birlikte kullanılmıştır. RUSLE parametrelerine ilişkin
CBS veri katmanlarının üretilmesinde havzaya ait elde edilen veriler ile 3 adet yağış istasyonu
verisi, uydu verisi ve topoğrafik harita kullanılmıştır. Kocadere Havzası genel alanı için tahmin
edilen ortalama toprak kaybı miktarı 8.31 ton ha-1yıl-1 olmuştur. Havzada arazi kullanım türleri
bakımından RUSLE ile tahmin edilen toprak kayıpları tarım arazisi, mera, funda ve orman alanları
için sırasıyla; 13.15; 8.49; 0.73; 0.53 ton ha-1yıl-1 olarak belirlenmiştir. Havzada alansal büyüklük
bakımından ikinci sırada yer alan tarım arazilerinin %28.97'sinin çok eğimli – dik eğim sınıfına
sahip alanlarda yer aldığı belirlenmiştir. Araştırma alanının %49.61'lik kısmının yüksek - şiddetli
erozyon etkisi altında olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yukarı havzada tarım
yapılan araziler ile mera alanlarında yüksek toprak erozyon hızları (>8 ton ha-1yıl-1) belirlenirken,
orman ve fundalık alanlarda minimum erozyon hızları (<0.73 ton ha-1yıl-1) belirlenmiştir. Tahmin
edilen toprak kayıpları ve mekansal dağılımı, havzada uygun toprak koruma yöntemlerinin
planlanmasında öncelikli alanların belirlenmesi için temel girdi niteliğindedir. Kocadere
Havzasında toprak kaybını tahmin etmek için RUSLE modeli havzaya adapte edilmiş ve CBS
içerisinde uygulanabilirliği oldukça yüksek olan modelin, küçük havzalarda toprak erozyonunun
tahmininde etkin şekilde kullanılabilir olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Havza, Balıkesir-Bigadiç, Toprak Erozyonu, RUSLE, CBS

ESTIMATION OF SOIL EROSION WITHIN A SMALL WATERSHED
IN THE MOUNTAINOUS REGION OF BALIKESİR-BİGADİÇ USING
RUSLE AND GIS
Abstract
It is aimed to estimate soil erosion and to obtain erosion risk map of the watershed by RUSLE
model (Revised Universal Soil Loss Equation) based on data obtained for the research area in
Balıkesir-Bigadiç mountainous region. Kocadere Creek watershed, designated as a research area,
has an area of 11366 km2 and is located within the Susurluk Basin. In this study, in order to
determine water erosion risk, RUSLE was used together with GIS (geographic information system)
technique. Data obtained from the basin and 3 rainfall stations data, satellite data and topographic
map were used in produce of GIS layers related to RUSLE parameters. The estimated average
annual soil loss has been 8.31 t ha-1year-1 for the general area of Kocadere Creek watershed.
Estimated soil losses by RUSLE in the watershed for agricultural land, pasture, shrub and forest
areas are 13.15; 8.49; 0.73; 0.53 t ha-1year-1, respectively. It was determined that 28.97% of
agricultural lands are located in areas with very slope – steep slope. It was determined that 49.61%
of the research area is under high - severe erosion effect. According to the results, while high soil
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erosion rates (> 8 t ha-1year-1) was determined in agricultural and pasture land, minimum soil
erosion rates (<0.73 t ha-1year-1) was determined in forest and shrub areas. Estimated soil loss
quantities and spatial distribution are the basic inputs for determining priority areas in planning of
appropriate soil protection methods in the watershed. In order to estimate soil loss in Kocadere
Creek watershed, RUSLE model has been adapted to the watershed and it has been found that the
model, which is highly applicable in GIS, can be effectively used to estimate erosion in small
watershed.
Key Words: Watershed, Balıkesir-Bigadiç, Soil Erosion, RUSLE, GIS

1. GİRİŞ
Türkiye kuraklıktan etkilenen ve çölleşme riski taşıyan, genel alanının
%89.77’sinde hafiften çok şiddetliye kadar çeşitli derecelerde su erozyonunun yaşandığı
bir durum sergilemektedir. Tarımsal faaliyetlerin arazinin topoğrafik yapısı
gözetilmeksizin eğimli alanlarda ve amaç dışı uygulamalarla hala yürütülüyor olması; bu
tür arazilerimizde ekim, dikim, sürüm işlemlerinin toprağı korumaktan uzak, hatta
erozyonu hızlandırıcı şekilde yapılıyor olması önemli bir sorun olarak varlığını
sürdürmektedir. Erozyonun ülkemizdeki boyutu dikkate alındığında, gerekli toprak ve su
korunumu önlemlerinin acilen alınmasında CBS gibi çevresel teknolojilerden yararlanmak
araştırmalara ivme kazandırmaktadır. Su erozyonu ile toprak kayıplarının belirlenmesinde
en yaygın olarak kullanılan tahmin teknolojisi, ‘Evrensel Toprak Kayıpları Denklemi’ dir
(USLE / RUSLE Teknolojisi) (Wishcmeier ve Smith, 1965; 1978; Renard ve
ark.,1991;1997). RUSLE teknolojisinin CBS içinde kolaylıkla uygulanabilir olması, toprak
korunumu için en iyi yönetim ve önlem şekillerinin belirlenmesinde farklı
kombinasyonların değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.
Yüzey ve parmak erozyonları ile taşınan sediment miktarının tahmin edilmesinde
ve toprak korunum planlamasında, RUSLE modeli ülkesel, bölgesel ve havza bazında
toprak kayıplarının tahmininde yaygın bir şekilde kullanılan bir araçtır (Griffin ve ark.,
1988; Dickinson ve Collins, 1998; Erdoğan ve ark., 2005). Model; iklim, toprak,
topoğrafya ile arazi kullanım ve bitki örtüsünün ölçülendirilebilir, hesaplanabilir
parametrelerine dayalı olarak ortalama yıllık toprak kaybı miktarını ton ha-1yıl-1 olarak
değerlendirmektedir (Wischmeier ve Smith 1978, Renard ve ark. 1997). Havzalarda
RUSLE ve CBS nin birlikte kullanımının, erozyonu belirleme, haritalama ve iyi yönetim
uygulamaları için öncelikli alanları saptamada uygulanabilir olduğu birçok araştırmayla
belirtilmiştir (Belaid ve Karteris, 1995;.Raghunath, 2002, Shi ve ark., 2002; Raghunath,
2002)
Bu araştırmada Kocadere Havzasında su erozyonu kaynaklı toprak kaybı miktarını
tahmin etmek ve havzanın erozyon risk haritasını elde etmek amacıyla RUSLE eşitliği
CBS tekniği ile birlikte kullanılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Çalışma Alanı
Araştırma alanı olan Kocadere Havzası, Susurluk Büyük Akarsu Havzası içinde
Balıkesir İlinin Bigadiç İlçesinde yer almaktadır. 39o25’12’’ N enlemi, 28o 11’52’’ E
boylamında yer alan havza dağlık topoğrafyaya sahip olup, havza maksimum yüksekliği
737.0 m, minimum yüksekliği 255.0 m’dir. Havza topoğrafik haritası Şekil 1'de yer
almaktadır. 11.36 km2'lik alana sahip Kocadere Havzasının %55,19’u çok eğimli ile dik
eğime sahip olup, arazi kullanım türleri mera, funda, orman (meşe-çamfıstığı) ve tarım
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arazisi şeklindedir. Havzanın çok yıllık yağış ortalaması 602.9 mm dir. Toplam yağışın
%24.96’sı sonbahar, %40.70’i kış, %28.45’i ilkbahar ve %5.89'u yaz aylarında
kaydedilmiştir (Yılmaz ve ark., 2013).
Kocadere Havzası topraklarının önemli bir bölümü, doğal genetik horizonları
içermeyen veya bu horizonları başlangıç konumunda bulunduran Entisollardan oluşmuştur.
Bu da havza genelinde toprak horizonlarının gelişmediğini göstermektedir. Erozyonun da
etkisiyle toprak derinlikleri havzanın büyük bölümünde 15-50 cm arasında dağılım
göstermiştir (Yılmaz ve ark., 2015). Bigadiç Marmara Bölgesi'nin güney Marmara
bölümünde yeraldığı için karasal iklim karakterleri göstermektedir. Burada hüküm süren
iklim, civar bölgelere göre daha az şiddetlidir. Yazları sıcak ve kurak, sonbahar devresi
uzun ve ılık, kış devresi zaman zaman kar yağışlı, bazen kurak, ilkbahar kısa ve yağışlı
geçmektedir. Yılın en düşük sıcaklığı -7, en yüksek sıcaklığı +38 derece, yıllık ortalama
sıcaklık ise +14.8 derecedir (MGM, 2017).

Şekil 1. Kocadere Havzası topoğrafik haritası
2.2. Yöntem
2.2.1. RUSLE ile Toprak Kaybının Tahmini
Bu projede su (yüzey ve parmak) erozyon riskinin belirlenmesinde RUSLE modeli
coğrafi bilgi sistemleri tekniği ile birlikte kullanılmıştır. Tahmin edilen yıllık ortalama
toprak kaybı miktarına dayalı olarak erozyon riskini değerlendirmede RUSLE (Renard ve
ark., 1997) yaygın olarak kullanılan bir modeldir. Beş temel faktörün çarpımından oluşan
RUSLE eşitliği ile (Eşitlik 1) bir alana ait yıllık ortalama toprak kaybı değerleri ton ha-1yıl1
olarak hesaplanmaktadır.
RUSLE faktörlerinin elde edilmesinde havzaya ait 1/25000 ölçekli sayısal
topoğrafik harita, toprak haritası, uydu verisi, arazi çalışmalarının sonuçları ile havzaya ait
günlük yağış verileri (1999-2008) (Yılmaz ve ark., 2015) kullanılmştır. Faktörlerin elde
edilmesinde kullanılan yöntemler ve prosedürler aşağıda özet olarak açıklanmıştır.
RUSLE eşitliği ile toprak kaybı şu şekilde ifade edilmektedir;
A=R * K * LS * C * P
(1)
Eşitlikte;
A: Birim alandaki yıllık toprak kaybı (ton ha-1 yıl-1),
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R: Yağış erozivite faktörü (ExI30) (MJ mm ha-1 saat-1y-1)
K: Toprak erozyon duyarlılık faktörü (ton ha-1 ha MJ-1 saat mm-1)
L ve S: sırasıyla, eğim uzunluğu ve eğim derecesi faktörü (LS: topoğrafik etmen),
C: Bitki örtüsü ve ürün yönetimi faktörü
P: Toprak koruma yöntemleri faktörü’dür.
RUSLE eşitliğinde 5 ana faktörün elde edilmesinde gerekli olan alt parametreler
burada özetlenmiştir.
Yağış erozivite faktörü (R), 1999-2008 yıllarını kapsayan 10 yıllık periyotta
havzada mevcut yağış istasyonları kayıtlarından yararlanılarak hesaplanmıştır. R faktörünü
hesaplamada erozif özellikteki yağışlar değerlendirmeye alınmıştır. Yağışların ölçümünde
10 dk ve 2.5 mm hassasiyetteki günlük yağış diyagramları kullanılmıştır. RUSLE
teknolojisinde yağışların erozyon oluşturma gücü, 30 dakikalık en yüksek yağış şiddeti
(I30) ve yağışın toplam enerjisinin (E) ürünü (EI30) olarak hesaplanmaktadır (Wishcmeier
ve Smith, 1978). RUSLE modelinde ortalama yıllık yağış erozivitesinin hesaplanmasında
Brown ve Foster (1987) yaklaşımı kullanılmaktadır. Buna göre R (Mj mm ha-1sa-1y-1) , her
bir bireysel yağışın erozivite değeri EI30 (Mj mm ha-1sa-1) ve her bir zaman aralığı için
yağışın birim kinetik enerji değeri er (Mj ha-1mm-1) aşağıdaki eşitlikler kullanılarak
hesaplanmıştır (Eşitlik 2;3;4).
𝑚𝑗
1
𝑅 = ∑𝑛𝑗=1 ∑𝑘=1
(𝐸𝐼30 )𝑘
(2)
𝑛
Burada; n; değerlendirilen yıl adedi, mj; o yıldaki (j) erozif yağış sayısı, EI30; her
bir olay (k) için yağış erozivite indeksi;
𝐸𝐼 = 𝐸𝐼30 = (∑0𝑟=1 𝑒𝑟 𝑣𝑟 )𝐼30
(3)
Burada er ve vr sırasıyla, her bir zaman aralığı (r) için yağışın birim kinetic enerjisi
(Mj ha-1 mm-1) ve yağış miktarı (mm), I30; bireysel olay süresince yağışın 30 dakikalık
maksimum İntensite değeri (mm sa-1).
𝑒𝑟 = 0.29[1 − 0.72𝑒𝑥𝑝(−0.05𝑖𝑟 )]
(4)
-1
Burada; ir; her bir zaman aralığı için yağış intensitesi (mm sa )
Toprak erozyon duyarlılık faktörü (K), havza geneline yayılan, GSP ile
koordinatları belirlenen 65 noktadan alınan toprak örnekleri K faktör değerinin
belirlenmesinde kullanılmıştır. K faktörü, toprak erozyon duyarlılık eşitliği (Eşitlik 5 ve 6 )
(Wischmeier ve Smith, 1978) kullanılarak “t ha sa ha-1Mj-1mm-1” biriminde hesaplanmıştır.
Bu eşitliğin metrik systemdeki karşılığı aşağıda verilmiştir.
K= (2.1x10-4) (12-OM)M1,14 + 3.25 (s-2) + 2.5(p-3) / 7.59x100
(5)
Bu eşitlikte M, Eşitlik 3 ile ifade edilmektedir.
M= (%mil + çok ince kum) (100-%kil)
(6)
Burada; K: Toprak erozyon duyarlılık faktörü, OM: % organik maddesi; s: toprak stürüktür
sınıfı, p: su geçirgenlik sınıfıdır.
Toprak erozyon duyarlılık eşitliği ile elde edilen K faktör değerleri başlangıç değer olarak
alınmış, mevsimsel etkinin hesaplanmasında USDA 703 numaralı el kitabı esas alınmıştır
(Renard ve ark.,1997). Böylece mevsimsel K değişkeninin hesaplanmasıyla her bir toprak
örneği için düzeltilmiş K değerleri elde edilmiştir. Düzeltilmiş K değerleri, K faktör
haritasının oluşturulmasında kullanılmıştır.
Eğim uzunluğu ve eğim derecesi faktörü (LS), araştırma havzasını kapsayan
1/25000 ölçekli sayısal topoğrafik eş yükselti haritasından oluşturulan sayısal yükselti
modelinden, Moore ve Burch (1986a,1986b)’a göre Eşitlik 7 kullanılarak LS faktör
katmanı oluşturulmuştur. Eşitlikte yer alan akış birikimi ve eğim katmanının üretilmesinde
ArcGIS-hidrolik model eklentisi kullanılmıştır.
LS=Pow((akış birimi)*10/22.13)0.4)*Pow(Sin((eğim)*(3.14/180))/0.0896)1.3)
(7)
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Bitki örtüsü ve ürün yönetimi faktörü (C), kocadere Havzasında ekimi yapılan
kültür bitkileri (buğday, tütün, mısır) ile mera, fundalık ve orman alanları için ortalama C
faktör değerleri, RUSLE toprak muhafaza planlama rehberi (Renard ve ark., 1997) ile
havzada tarım arazilerinde gerçekleştirilen ölçüm ve gözlemlere dayalı olarak
belirlenmiştir.
Toprak koruma yöntemleri faktörü (P), havzada toprak koruma amaçlı teraslama
ve ağaçlandırma yapılmış olan 60.2 ha'lık alan için P değeri ayrıca hesaplanmıştır.
Ortalama eğimin yaklaşık %16 olduğu bu alanlar için P faktör değeri AH No: 537
(Wischmeier ve Smith, 1978)'e. göre 0.14 olarak alınmıştır. Havzanın geri kalan kısmında
toprak korumaya yönelik herhangi bir uygulama olmadığından P değeri 1.0 olarak
alınmıştır.
Araştırma kapsamında model değişkenleri hesaplandıktan sonra, faktör katmanları
10 m x 10 m hücre büyüklüğü esas alınarak RUSLE eşitliğine göre ArcGIS harita
hesaplayıcı modülü prosedürü (ESRI, 2012) ile hesaplatılmış ve araştırma havzası erozyon
risk durumu ile risk haritası elde edilmiştir. Tahmin edilen toprak kayıplarının miktarsal
çıktılarının sınıflamasında toprak kaybı tolerans değeri düşük ve orta sınıfın ayrım sınırını
oluşturmuştur. Toprak kaybı tolerans değeri, Ülkemiz koşullarında doğal toprak oluşum
süreci ve tam bir toprak profilinin gelişim hızının esas alınarak toprak, topoğrafya, su ve
bitki korumalı yöntemlerin uygulanmasında izin verilebilir toprak kaybı miktarının
belirlenmesinde Erpul ve Saygın (2012)'ın geliştirdiği standart yaklaşıma göre araştırma
havzası toprakları için profil derinliklerine bağlı olarak ortalama izin verilebilir toprak
kaybı miktarı belirlenmiştir. Havzada potansiyel erozyon düzeyleri ve risk bölgeleri
coğrafik olarak belirlendikten sonra toprak kayıplarının tolerans değerinin üzerinde olduğu
alanlar mekânsal olarak tanımlanmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada dağlık alanda yer alan Kocadere Havzası için yıllık toprak erozyon
haritası elde edilmiş. Toprak erozyonunu modelleme ve haritalamada RUSLE modeli
kullanılmıştır. Model girdi faktörlerinin elde edilmesinde iklim, toprak, topografya ve bitki
örtüsü ve arazi kullanımına ait birçok veri kaynağı kullanılmıştır.
Çalışmada RUSLE parametrelerinden K, LS, C ve P faktörleri CBS raster veri
katmanları olarak elde edilmiş, R faktör değeri ise havzada yer alan üç yağış istasyonu için
hesaplanan R değerlerinin ortalaması olarak belirlenmiştir. Havza için yıllık toprak
kayıpları, model girdi parametrelerinin (R, K, LS, C ve P) eşitlik 1’e göre CBS ortamında
çarpılmasıyla elde edilmiştir.
Yağış erozivite faktörü (R): Kocadere Havzasında yer alan R1 (Yağcıbedir), R2 (Kargın)
ve R3 (Durasılar) yağış istasyonlarında 1999-2008 yıllarını kapsayan 10 yıllık periyotta
meydana gelen yağışlardan erozif özellikte olanları belirlenmiş ve havzada yılda ortalama
18 adet erozif yağış saptanmıştır. Söz konusu 10 yıllık periyotta her üç istasyon için
hesaplanan R değerleri sırasıyla 663.85, 612.40, 654.87 MJ ha-1mm sa-1 olmuştur, buna
göre araştırma havzası ortalama yıllık yağış erozivite faktör değeri 643.71 MJ ha-1mm sa-1
olarak hesaplanmıştır.
En yüksek EI30 değeri ise 1358.90 MJ ha-1 mm sa-1 olarak saptanmıştır. USLE-R
faktörünün Türkiye için belirlenmesi kapsamında Doğan (2002), Bigadiç için en yüksek
EI30 değerini 1153.32 MJ ha-1 mm sa-1 olarak, Diğer bir araştırmada Kaya (2008)
RUSLE'ye göre Bigadiç için en yüksek EI30 değerini 1300.72 MJ ha-1mm sa-1 olarak
saptamışlardır.
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Toprak erozyon duyarlılık faktörü (K): Toprak erozyon duyarlılık eşitliği ile elde edilen
K faktör değerleri başlangıç değer olarak alınmış, mevsimsel etkinin hesaplanmasında
USDA 703 numaralı el kitabı esas alınmıştır (Renard ve ark.,1997). Böylece mevsimsel K
değişkeninin hesaplanmasıyla her bir toprak örneği için düzeltilmiş K değerleri elde
edilmiştir. Buna göre Kocadere Havzası topraklarının K faktör değerlerinin 0.0022-0.0307
t ha saat ha-1 Mj-1 mm-1 arasında değiştiği belirlenmiştir.
K faktör değerleri normal dağılım gösterdiğinden, doğrudan ölçülen değerler
üzerinden jeoistatistik hesaplamalar yapılmıştır. Jeoistatistiksel modellemede elde edilen
semivariogram parametreleri kullanılarak ArcGIS CBS yazılımında K faktör haritası
oluşturulmuştur (Şekil 3.2). Kocadere Havzası için K faktörünün hesaplanan dağılım
aralığı 0.0033 ile 0.0266 t ha saat ha-1 Mj-1 mm-1 arasında olmuştur. Araştırma alanının
yaklaşık %88'inde K değeri 0.0150-0.0266 t ha saat ha-1 Mj-1 mm-1 aralığında
belirlenmiştir. Bu da havzanın büyük bölümünde toprakların orta derecede aşınabilir
olduğunu göstermiştir.
Eğim uzunluğu ve eğim derecesi faktörü (LS): Akış birikimi ve eğim katmanlarının
Eşitlik-6'ya göre hesaplatılmasıyla elde edilmiş olan LS haritası Şekil 3.2’de verilmiştir.
Dağlık topoğrafyaya sahip havzada yükselti 256 m ile 735 m arasında değişmektedir. Buna
göre araştırma havzanın, ortalama yüksekliği 551.97 m'dir. Havzada yukarı kesimlerde
olduğu gibi, havza çıkışına doğru olan kesimlerde de eğim değerleri oldukça yüksek bir
yapı göstermektedir. Havza genel alanının % 55.19’u çok eğimli ile dik eğime sahip
alanlardan oluşmaktadır. Havzada akarsu vadisine karşılık gelen ve aynı zamanda eğim
değerlerinin yüksek olduğu kesimlerde, eğim uzunluğu ve eğim derecesine ait LS değeri
artmaktadır. Ortalama eğimin %14.15 olduğu havzada, LS değer aralığının 4-16 olduğu
alanlar, havzanın % 49.26’lık bölümünü oluşturmuştur. Bunu 0-4 LS değer aralığına sahip
alanlar (%40.74) izlemiştir. Çok dik eğime sahip yukarı kesimler ve havza çıkışına doğru
olan alanda (%10) LS değeri 16'dan büyük olarak belirlenmiştir.
Bitki örtüsü ve ürün yönetimi faktörü (C): Uydu verisi ve arazi etütlerinden elde edilen
gerçek yer bilgilerine dayalı olarak dağılım sınırları belirlenmiş olan arazi kullanım türleri;
mera, funda, orman (meşe-çamfıstığı), tarım arazisi şeklindedir. Arazi kullanım türlerinin
yersel dağılımını gösteren havza arazi kullanım haritası Şekil 2'de, arazi kullanım türlerinin
kapladığı alanların büyüklüklerine göre dağılımı ise Çizelge 1’de verilmiştir. Buna göre
1136.6 ha alana sahip Kocadere Havzasında mera alanları 629.33 ha (%55.37), fundalık
alan 59.60 ha (%5.25), orman 140.95 ha (%12.40) ve tarım arazileri 294.95 ha (%25.95)
alan kaplamaktadır. Eğimli bir topoğrafyaya sahip havzada mera alanları alansal olarak en
büyük paya sahip olup, havzanın hemen hemen her yerinde dağılım göstermektedir.
Ormanlık alan büyük oranda akarsu vadisine karşılık gelen eğim değerlerinin yüksek
olduğu kesimde yer almaktadır. Fundalık alan ise havzanın güneyinde tarımsal faaliyetin
sürdürüldüğü arazilerle çevrelenmiş bir görünüm sergilemektedir. Havzada alansal
büyüklük bakımından ikinci sırada yer alan tarım arazilerinin %28.97'si çok eğimli ile dik
eğim derecesine sahip alanlarda yer almaktadır.
Havza arazi kullanım haritası C faktör katmanının oluşturulmasında altlık olarak
kullanılmıştır. Tarım alanları için C faktörünün hesaplanmasında, RUSLE modelinin
getirdiği alt faktör yaklaşımına göre, havzada ekimi yapılan kültür bitkileri (arpa, buğday,
çavdar, tütün, mısır, şalgam) için vejetasyon ve tarımsal işlemleri kapsayan veriler RUSLE
1.06 programının gerektirdiği formatta hazırlanarak (Renard ve ark., 1997 gerekli veri
tabanı oluşturulmuş ve bu veri tabanına dayalı toprak kaybı oranları (SLR) hesaplanmıştır.
Buna göre tarım arazileri için ortalama C faktör değeri 0.23 olarak elde edilmiştir. Mera,
funda ve ormanlık alan için Renard ve ark. (1997)'na göre belirlenen ortalama C faktör
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değerleri ise sırasıyla; 0.09; 0.012; 0.003; olmuştur. Buna göre arazi kullanım sınırları esas
alınarak elde edilen C faktör haritası Şekil 2'de verilmiştir.

Şekil 2. Kocadere Havzası arazi kullanım haritası
Çizelge 1. Kocadere Havzası arazi kullanım türlerinin dağılımı
Arazi kullanım türü
Alan (ha)
Alan (%)
Tarım Arazisi
294.95
25.95
Mer’a
629.33
55.37
Funda
59.60
5.25
Orman (meşe,çam fıstığı)
140.95
12.40
Yerleşim
11.80
1.04
2
Toplam (km )
1136.6
100.00
Toprak koruma yöntemleri faktörü (P): Havzada yoğun bir tarımsal faaliyet
sürdürülmemekle birlikte, mevcut tarım arzilerinde faaliyetler toprak koruma önlemi
alınmaksızın yürütülmektedir. Mera alanlarında iyileştirme ve ıslah çalışmalarına ihtiyaç
vardır. Havzada mera alanlarında son yıllarda Orman ve Su İşleri Bakanlığının yapmış
olduğu ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ortalama eğimin yaklaşık %16 olduğu 60.2
ha'lık alan için P faktör değeri AH No: 537’ye göre 0.14 olarak alınmıştır. Havzanın geri
kalan kısmında toprak korumaya yönelik herhangi bir uygulama olmadığından, P değeri
1.0 olarak alınmış ve buna göre oluşturulan P faktör katmanı Şekil 3'de verilmiştir.
Toprak derinliğinin esas alındığı yaklaşıma göre araştırma havzası toprakları için
hesaplanan izin verilebilir toprak kaybı miktarı ortalama 1.1 ton ha-1yıl-1 olarak
belirlenmiştir. Ancak ekonomik nedenler de göz önüne alındığında optimal koşullarda
arazi yönetimini sürdürebilme bakımından 2 ton ha-1yıl-1 değeri, Kocadere Havzası için
uygulamada eşik değer olarak kabul edilmiştir.
RUSLE model katmanları elde edildikten sonra ArcGIS-konumsal analiz eklentisi
kullanılarak Eşitlik-1’e göre araştırma havzası için yıllık toprak kayıpları hücre bazında
hesaplatılmıştır. Çalışmada Kocadere Havzası için tahmin edilen toprak kaybı
miktarlarının 0.0 ile 563.61 ton ha-1yıl-1 arasında değiştiği belirlenmiştir. Havzada tahmin
edilen toprak kayıplarının miktarsal çıktıları altı kategoride sınıflandırılmıştır. RUSLE
636

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

parametrelerine ait katmanlar ve elde edilen toprak erozyon risk haritası Şekil 3.2’de
verilmiştir. Harita lejantı oluşturulurken, toprak kaybı tolerans değeri olarak belirlenen 2
ton ha-1yıl-1 değeri havza için düşük ile orta derecede erozyon risk kategorosinin sınırını
oluşturmuştur. Her bir erozyon risk kategorisi için alansal ve oransal dağılım Çizelge
3.2'de görülmektedir. Böylece risk sınıfları dişük (<1-2 ton ha yıl, % 7.95’lik alanda), orta
(2-5 ton ha yıl , % 15.77), yüksek (5-10 ton ha yıl, %20.58), çok yüksek (10-30 ton ha yıl,
% 24.82) ve şiddetli (>30 ton ha-1yıl-1, % 4.21) olarak belirlenmiştir. Geriye kalan %26.67
lik alan erozyona açık olmayan yada çok düşük erozyon potansiyeline sahip alanlar olarak
belirlenmiştir (Çizelge 2). Alansal ağırlıklı ortalamaya göre Kocadere Havzasında ortalama
toprak kaybı 8.31 ton ha-1yıl-1 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 3).

Şekil 3. RUSLE faktörlerine ait (K, LS, C ve P ) katmanlar ve elde edilen toprak
erozyon risk haritası (Kocadere Havzası için ortalama yıllık yağış erozivite faktörü
( R ): 643,71 MJ ha-1mm sa-1 olarak alınmıştır)
Çizelge 2. Kocadere Havzasında erozyonun alansal ve oransal dağılımı
Toprak Kaybı (tonha-1yıl-1)
0-1
1-2
2-5
5-10
10-30
>30

Erozyon riski
Yok veya Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Şiddetli

Yerleşim
Toplam

Alan (ha)
299.93
89.44
177.42
231.49
279.16
47.36
11.8
1136.6
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Oran (%)
26.67
7.95
15.77
20.58
24.82
4.21
100
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Çizelge 3. Kocadere Havzası ortalama A değeri
Toprak kaybı
(ton ha-1yıl-1)
0-1
1-2
2-5
5-10
10-30
>30
Yerleşim

Alan (ha)
299.93
89.44
177.42
231.49
279.16
47.36
1124.80
11.8

Sınıf orta değeri

Ağırlıklı ortalama

0.33
1.45
3.46
7.37
15.96
49.43
Toprak kaybı (ton ha-1yıl-1)

98.98
129.69
613.87
1706.08
4455.39
2341.00
8.31

Kocadere Havzasında arazi kullanım türleri bakımında RUSLE ile tahmin edilen
ortalama yıllık toprak kayıpları tarım arazisi, mera, funda ve orman alanları için sırasıyla;
13.15; 8.49; 0.73; 0.53 ton ha-1yıl-1 olmuştur. Erozyondan etkilenme derecesine göre arazi
kullanım türleri için alansal dağılım (Çizelge 4) incelendiğinde tarım arazilerinin
%11.57’sinin hiç yada çok düşük, %4.78’inin düşük erozyon etkisi altında olduğu,
%15.16’sının orta derecede, geriye kalan %68.49’luk alanın ise yüksek, çok yüksek ve
şiddetli derecede erozyon hızına sahip olduğu görülmektedir. Mera alanlarının %14.47’si
hiç ya da çok düşük, % 8.79’u düşük erozyon altında olan alanları oluşturuken, %20.28’i
orta derecede erozyon etkisinde olan alanları oluşturmaktadır. Havzada kapladığı alan
itibariyle 629.33 ha (%55.37) olan mera alanlarının % 56.46'sında yüksek, çok yüksek ve
şiddetli erozyon etkisi söz konusudur.
Havza genel alanı için tahmin edilen toprak kaybı miktarı 8.31 ton ha-1yıl-1 olarak
saptanmıştır. Araştırma havzasına arazi kullanım türleri ve dağılımı, eğim durumu ve bazı
drenaj karakteristikleri bakımından benzerlik gösteren Ankara Yenimahalle Güvenç
Havzasında yürütülen bir araştırmada, toprak kayıplarının belirlenmesinde USLE ve
RUSLE modelleri kullanılmıştır. Havzada tahmin edilen toprak kayıplarının USLE ve
RUSLE'ye göre sırasıyla; 16.05 ton ha-1yıl-1 ile 13.81 ton ha-1yıl-1 olduğu belirtilmiştir
(Karaş, 2007). Tokat yöresinde havza koşullarında yürütülen bir araştırma, arazi kullanımı
bakımından kuru tarım alanlarının önemli bir orana sahip olduğu (%67.88) ve ikinci sırayı
mera alanlarının (%24.86) aldığı Çelikli Havzasında gerçekleştirilmiştir. Potansiyel toprak
kayıplarının USLE ile hesaplandığı havzada ortalama toprak kaybı miktarının 7.71 ton ha 1
yıl-1 olduğu belirtilmiştir (Oğuz ve ark., 2006).
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Çizelge 4. Arazi kullanım türlerine göre toprak kayıpları
Arazi
türü

Toprak kaybı miktarı (ton ha-1yıl-1)

kullanım

Tarım Arazisi

Mera

Funda

Orman

Genel Alan
Yerleşim

Alan (ha)
Toprak kaybı (tonha-1yıl-1)
Oran (%)
Alan (%)
Alan (ha)
Toprak kaybı (ton ha-1yıl-1)
Oran (%)
Alan (%)
Alan (ha)
Toprak kaybı (ton ha-1yıl-1)
Oran (%)
Alan (%)
Alan (ha)
Toprak kaybı (ton ha-1yıl-1)
Oran (%)
Alan (%)
Alan (ha)
Toprak kaybı (ton ha-1yıl-1)
Oran (%)
Alan (%)
Alan (ha)
Oran (%)

0-1
34.13
0.02
0.15
11.57
91.05
0.04
0.47
14.47
45.76
0.32
43.84
76.85
128.99
0.37
69.81
91.51
299.93
0.09
1.08
26.67
11.8
100

1-2
14.1
0.07
0.53
4.78
55.34
0.13
1.53
8.79
11.53
0.26
35.62
19.35
8.47
0.08
15.09
6.01
89.44
0.11
1.44
7.95

2-5
5-10 10-30
44.72 70.84 102.34
0.53 1.77 5.94
4.03 13.46 45.17
15.16 24.02 34.7
127.63 160.02 176.72
0.7
1.87 4.29
8.24 22.03 50.53
20.28 25.43 28.08
1.82 0.39 0.1
0.08 0.04 0.03
10.96 5.48 4.11
3.05 0.65 0.17
3.25 0.24 0
0.07 0.01 0
13.21 1.89 0
2.31 0.17 0
177.42 231.49 279.16
0.55 1.52 3.96
6.61 18.27 47.6
15.77 20.58 24.82

>30
28.82
4.82
36.65
9.77
18.57
1.46
17.2
2.95
0
0
0
0
0
0
0
0
47.36
2.08
25
4.21

Toplam
294.95
13.15
100
100
629.33
8.49
100
100
59.60
0.73
100
100
140.95
0.53
100
100
1124.80
8.31
100
100
11.80
100

Araştırma havzası için toprak kaybı tolerans değerinin <2 ton ha-1yıl-1 (<T) olduğu
alanlarda, sürdürülebilir arazi kullanımı için ilave fiziksel tedbir gerekmeyecek, ancak
tarım alanları için uygun ekim nöbeti ile birlikte uygun toprak işleme ve gübrelemenin,
mera alanları için de kontrollü otlatma koşullarının sağlanması gerekmektedir.
Havzada özellikle tarım arazileri için çok kolay uygulanabilecek önlemlere dahi
geçilmemiş olduğu görülmüştür. Tarım alanlarında erozyonun önlenmesi ve sürdürülebilir
üretim için, en başta koruyucu toprak işleme tekniklerinin ve diğer tarla içi önlemlerin
alınması gerekmektedir. Havzada özellikle üst üste birkaç yıl aynı ürünün
yetiştirilmesinden ve yoğun toprak işleme ve çapalamadan kaçınılması ve bu yönde
münavebe sistemi içerisine mutlaka yem bitkilerinin de dâhil edilmesi toprağı korumada
etkili olacaktır.
4. SONUÇ
Kocadere Havzasında toprak kaybını tahmin etmek için RUSLE modeli havzaya
adapte edilmiş ve CBS içerisinde uygulanabilirliği oldukça yüksek olan modelin, küçük
havzalarda toprak erozyonunun tahmininde etkin şekilde kullanılabilir olduğu görülmüştür.
Elde edilen sonuçlara göre, yukarı havzada tarım yapılan araziler ile mera
alanlarında yüksek toprak kayıpları (>8 ton ha-1yıl-1) belirlenirken, orman ve fundalık
alanlarda minimum toprak kayıpları (<0.73 ton ha-1yıl-1) belirlenmiştir. Havza için
hesaplanan ortalama yıllık toprak kaybı miktarı 8.31 ton ha-1 yıl-1 olmuştur.
Sonuç olarak bu çalışma ile havzada potansiyel erozyon düzeyleri ve risk bölgeleri
coğrafik olarak belirlenmiş ve toprak kaybı tolerans değerinin üzerinde toprak kaybı
oranına sahip haritalama üniteleri yersel olarak tanımlanmıştır. Bir sonraki çalışmada
işlenen araziler ile mera alanlarında toprak ve su korumalı yöntemlerin CBS ortamında
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sınama yoluyla etkilerini görmek amacıyla öneri geliştirilecektir.
Gelecekte bu ve benzeri havzalarda farklı periyotlar için yapılacak tahminler
arasında karşılaştırma yapılabilir ve toprak erozoyonunun etkilerini izleme ve bunun
yanısıra C ve P faktörlerine yönelik uygulamaların etkilerini değerlendirme çalışmaları
yapılabilir.
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Özet
Araştırmada, İzmir’in Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinin bazı köylerini içeren örnek alanda arazi
örtüsü ve arazi bozulumun zamansal değişiminin izlenmesi için vejetasyon indeksi ve arazi
kullanımındaki değişim gösterge olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, uzaktan algılama (UA) ve
coğrafi bilgi sistemi teknikleri yardımıyla 1985 ve 2005 uydu görüntüleri karşılaştırılmıştır. Bu
yıllara ait Landsat 5 TM’in 7-2-1 birleşik görüntülerinde, en çok benzerlik yöntemi kullanılarak
eğitimli sınıflandırma yapılmış ve araştırma alanının CORINE sınıflamasına göre arazi kullanım
deseni elde edilmiştir. Ayrıca bu yıllara ait Landsat 5TM 4-5-3 bileşik görüntüler görüntü oranlama
yöntemine göre incelenmiş ve AKD (arazi kullanım değişim) katmanı elde edilmiştir. AKD
katmanı, NDVI (normalize bitki örtüsü indeksi farkı) haritaları ve diğer veri katmanları üst üste
bindirme ve görsel yorumlama tekniği ile sorgulanarak araştırma alanının arazi bozulum (AB)
haritası elde edilmiştir. Araştırma alanında belirlenen arazi bozulumu; orman bozulması (OB),
endüstriyel kaynaklı bozulma (EKB), endüstriyel yerleşimle kayıplar (EYK) ve nehir yatağı
bozulması (NYB) şeklinde dört sınıfa ayrılmıştır. Bu süreçte zeytin alanlarında %2.43'lük bir artış
tespit edilmiştir. Funda ve otlaklarda %3.8'lik bir düşüş olmuştur. Bu alanların bir kısmının zeytin
alanlarına dönüştüğü görülmüştür. Su yüzeyleri 1985 yılında bulunamamış ancak 2005 yılında
%1,89 olarak tespit edilmiştir. Kazılan bazı alanların su yüzeylerine dönüştüğü belirlenmiştir.
Endüstri birimlerinde 2.43’lik bir artış olmuştur. Yerleşim alanlarındaki değişim ise %2.66’lık bir
artış şeklinde olmuştur. Araştırma alanının %3.5’inde arazi bozulumu belirlenmiştir. Araştırma
alanındaki AB dağılımı: OB %83.39; NYB %13.94; EKB %1.24, EYK %1.43 olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Torbalı, Kemalpaşa, Arazi Bozulması, Arazi Örtüsü Değişimi, CORINE

MONITORING TEMPORAL CHANGE OF LAND COVER AND
LAND DEGRADATION IN THE SAMPLE AREA OF TORBALI AND
KEMALPASA DISTRICTS OF İZMİR CITY
Abstract
In the research, the vegetation index and the change in the use of land has been used as an indicator
in order to monitor the temporal change of land cover and land degradation in the sample area
which covers some of the villages of the districts of Kemalpaşa and Torbalı. Within this scope,
satellite images of 1985 and 2005 were compared with the help of remote sensing (RS) and
geographic information system techniques. Supervised classification have been performed on 7-2-1
composit images of Landsat 5 TM for those years using maximum likehood method, and land use
pattern of the area according to CORINE classification has been obtained. Moreover, 4-5-3
composit images of Landsat 5 TM for those years have been analyzed in accordance with the image
rationing method, and LUC (land use change) layer has been obtained. LUC, NDVI(normalized
difference vegetation index) maps and the other layers have been investigated by overlay and visual
interpretation techniques and land degradation(LD) map of the area has been obtained. LD
determined on the area has been put into four categories: forest degradation (FD), industrial
degradation (ID), losses of industrial settlement (LIS) and river bad degradation (RBD). In this
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process, an increase of 2.43% was determined in the olive groves. In the shrub areas there was a
decrease of 3.8%. Some of these areas have been converted into the olive groves. Water bodies was
not found in 1985, but it was found as 1.89% in 2005. It was determined that some of the excavated
areas were turned into water bodies. There has been an increase of 2.43% in the industrial units.
Total urban area has increased by 2.66%. On 3.5% of the area, land degradation has been
determined. LD distribution on the area is as follows: FD 83.39%, RBD 13.94%, ID 1.24%, LIS
1.43%.
Key Words: Torbalı, Kemalpaşa, Land Degradation, Land Cover Change, CORINE

1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızla artışıyla birlikte oluşan gıda teminindeki açığın büyümesi,
çölleşme ve arazi bozulumunun bir sonucu olarak izah edilmektedir. Bunun yanı sıra iklim
değişimleri de insan yaşamını ve tarımsal faaliyetleri ciddi düzeyde etkiler hale gelmiştir.
Bu bağlamda tarım alanlarının hatalı kullanımı, kirlilik, kentleşme, sanayileşme arazi
bozulumunun genel sebepleri arasında yer almaktadır.
TEMA’nın (2015) bir bülteninde gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen tarım
arazisinin, 1960'ta 7 da iken 2008'de 4.6 da’a düştüğü ve bu miktarın 2050’de 4 da’a kadar
gerileyeceği dile getirilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu miktarın 1960'ta 3.35 da
iken 2008'de 1.86 da olduğu, 2050'de ise 1.39 da’a düşeceği yönünde bir öngörüde
bulunulmuştur. Kentleşme eğiliminin bu hızla devam etmesi durumunda 2050 yılında 170
milyon ha toprağın daha şehirlerle örtüleceği vurgulanmıştır. Sadece Avrupa’da her bir
saatte 11 ha alanın kentlerle örtüldüğü ifade edilmiştir.
Arazi Bozulması İktisadi Girişimi (ELD) tarafından yayınlanan çalışma raporunda,
10 yıl içinde tahminen 50 milyon kişinin, arazi bozulması yüzünden yeni ev ve arazi
aramak zorunda kalabileceği dile getirilmiştir.(ORSİAD, 2015).
Arazi bozulumu sediment kirliliği, tuzlanma ve genel çevresel bozulma yoluyla
verimliliğin azalmasına ve sulak ekosistemlerin bozulmasına, gen ve tür çeşitliliğinin
kaybına sebep olmaktadır. Dünyada sulanabilir tarım alanlarının %47'si ve mera
alanlarının %73'ü herhangi bir derecede çölleşmeden etkilenmektedir. Çölleşme dünya
nüfusunun yaklaşık 1/6'sını ve dünyanın toplam kara alanının 1/4' ünü etkilemektedir
(Anonim, 1999).
Krishna ve ark. (1996), CBS ve UA ile karmaşık özelliklere sahip bir dağlık
havzada (Nepal’de 276 km2 ’lik bir nehir havzası) su erozyonundan kaynaklanan arazi
bozulumunu ortaya çıkarmışlardır.
Akkartal ve ark. (2005), NDVI ile ilgili Ji’nin yürüttüğü bir çalışmaya vurgu
yapmıştır. Bu araştırmada NDVI değerleri Ağustos 1985 ve Ağustos 2008 yılı Landsat 5
TM 4-5-3 görüntülerine göre belirlenmiş; 0.1 ve 0.8 arasındaki NDVI değerleri 4 sınıfa
ayrılarak incelenmiştir. Sonuç olarak bitki örtüsünün bulunduğu alanın durumuna göre -1
ve +1 değerleri arasında değişim gösterdiği saptanmıştır. Elde edilen değer 0.1 veya daha
düşükse kayalık alana; 0.2 ile 0.3 arasında ise çayır ve meraya; 0.6 ile 0.8 arasında ise
tropikal yağmur ormanlarına karşılık geldiği ifade edilmiştir.
Eryılmaz (2000), Çanakkale ilinde uzaktan algılama yöntemiyle arazi kullanımının
sınıflandırmasını yapmış ve arazi kullanımında meydan gelen değişiklikleri belirlemiştir.
Eryılmaz, bu çalışmasında Landsat TM uydu görüntülerini kullanarak Çanakkale ilinde
1992 ve 1998 yılları arasında arazi kullanımında meydana gelen değişimleri saptamıştır.
Taysun ve ark. (2010), Manisa Akselendi ovasında rüzgâr erozyonunun etkileri,
alınan önlemlerin durumu ve etkinliği ile geleceğe yönelik çözüm önerileri adlı
araştırmalarında; tarım yapılan arazilerde ve rüzgâr aşınımına karşı çok hassas olan
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Kumçay yatağı üzerinde, kumul hareketleri ile örtülen arazilerin yanında, rüzgârla taşınan
süspansiyon halindeki sedimentlerin verimli tarım arazilerinin yüzeyinde birikmesi
nedeniyle toprak özelliklerinin değiştiğini ve rüzgarla aşınıma karşı çok hassas bir duruma
geldiğini bildirmişlerdir.
Turp ve ark. (2014), Regcm4.3.5 bölgesel iklim modelini kullanarak Türkiye ve
çevresi bölgelerin yakın gelecekteki hava sıcaklığı ve yağış klimatolojileri için öngörülen
değişikliklerin incelenmesi üzerine yaptıkları çalışmayı Uluslararası İklim Değişikliği
Panelinin (IPCC) RCP4.5 ve RCP8.5 salım senaryolarına göre gerçekleştirmişlerdir. Model
sonuçlarına göre, Türkiye’de ortalama hava sıcaklıklarında 1970–2000 dönemine göre
2020 -2050 döneminde 0.5°C ile 4°C arasında değişen artışlar olacağı ve bu artışın, sıcak
mevsimlerde soğuk mevsimlere göre daha fazla olacağı vurgulanmıştır.
Araştırma alanında arazi kullanımı, tarım alanlarındaki bitki deseninin değişimi,
sanayileşme, yapılaşma, dağ turizmi, yol açımı ve orman alanlarının azalması nedeniyle
arazi bozulumu sorunu dikkat çekmiştir. Bu alanda köylerin önemli ölçüde göç vermesi
yüzünden nüfusun azaldığı, miras bölünmesi yoluyla tarım arazilerin küçüldüğü ve
topraktan beklenen verimin artık sağlanamadığı bölge üreticileri tarafından dile
getirilmiştir. Bu nedenlerle söz konusu alanda arazi bozulumun araştırılması ve hangi
aşamada olduğunun belirlenmesi sürdürülebilir tarım politikalarımız adına büyük önem arz
etmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
2.1.1. Çalışma Alanının Konumu
Çalışma alanı olarak seçilen poligon alan İzmir’in Torbalı ilçesinin kuzey kısmında,
Küçük Menderes Havzası sınırları içinde olup, 13 adet yerleşim alanı içeren, drenajı
Vişneli (Fetrek) Çayı ve kolları tarafından sağlanan Vişneli Çayı alt havzasının içinde
bulunmaktadır. Bu alan 38o15′00″ ve 38o21′15″ kuzey enlemleri ile 27o21′00″ ve 27o27′41″
doğu boylamları arasında yer almakta olup 112.54 km2’dir. Çalışma alanının kuzeydoğusu
Kemalpaşa ilçesi sınırları bulunup, içinde Vişneli, Aşağı Vişneli, Dereköy, Gökkaya,
Cumalı, Yeşilköy köyleri yer almaktadır. Torbalı sınırları içinde ise; Dağkızılca, Bozköy,
Çakırbeyli, Saipler, Karaot, Ormanköy ve Karakızlar köyleri yer almaktadır. Genel olarak
dağların güney bakısında yer alıp suları Küçük Menderes nehrine dökülmektedir
(Topraksu, 1974). Çalışma alanının konum bilgileri (Şekil 1) ve sayısal yükseklik haritası
(Şekil 2) aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 1. Çalışma alanının konumu

Şekil 2. Alanın sayısal yükseklik haritası
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2.1.2. İklim Özellikleri
Çalışma alanı yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı Akdeniz ikliminin etkisindedir.
Kemalpaşa’da yıllık yağış miktarı 1000 mm’yi geçmektedir (Topraksu, 1974).
2.1.3. Toprak Özellikleri
Araştırma alanındaki hâkim büyük toprak grupları; Vişneli’nin güneyi ve
Karakızlar civarında Kahverengi Orman Toprağı; Vişneli Dereköy, Dağkızılca’nın kuzey
ve güney kısımlarının büyük çoğunluğu Kolüvyal karakterdedir. Dağkızılca’nın batısındaki
bir kısım ormanlık alanda Kırmızı Akdeniz Toprağı ve Kırmızı Kahverengi Akdeniz
Toprağı bulunmaktadır (Topraksu, 1974).
2.1.4. Tarımsal Yapı
Araştırma alanındaki tarım arazileri arazi kullanım sınıflarına göre incelendiğinde;
I. sınıf %3, II. sınıf %12, III. sınıf %25, IV. sınıf % 10, tarım yapılamayan alanların (V,
VI, VII, VIII. sınıf araziler) ise %50 paya sahip olduğu görülmektedir. Alanın ürün deseni
içinde; tahıllar, tütün, mısır, kiraz, vişne, bağ, zeytin, baklagiller, incir, pamuk ve bazı
sebze türleri yer almaktadır (Köy Hizmetleri, 2001).
2.1.5. Uzaktan Algılama ve Diğer Yardımcı Veriler
Uzaktan Algılama (Ermapper) ve Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım programları
(GeoMedia Professional)’dır. Çalışmada kullanılan uydu görüntüleri; 2 Ağustos 1985
tarihli bir Landsat 5 TM (30 m çözünürlük), 9 Ağustos 2005 tarihli Landsat 5 TM (30 m
çözünürlük) ve 19 Nisan 2008 Aster (15 m çözünürlük)’dir. Diğer veriler ise topografya
haritaları (1979 yılına ait 1/25000’lik ve 2000 yılına ait 1/25000’lik topografya paftaları),
jeolojik haritalar, sayısal toprak haritası, hava fotoğrafları (14 adet) ve sayısal eşyükselti
haritalarıdır.
2.2 Yöntem
2.2.1 Kartografik Materyalin Temini ve Hazırlanması
Çalışma alanına ait Harita Genel Komutanlığı’ndan temin edilen hava
fotoğraflarının incelenmesinde, bilgisayar ekranına monte edilebilen stereoskop
kullanılmıştır. Jeolojik haritalar (1/25000) Maden Tetkik ve Arama İzmir Bölge
Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan
1/25000 ölçekli sayısal toprak haritaları veri tabanına yüklenmiştir. Harita Genel
Komutanlığı’na ait 1/25000 ölçekli 1976 ve 2000 yıllarına ait sayısal ve baskı topografya
haritaları rektifiye edilerek CBS sistemine yerleştirilmiştir. Farklı zamanlara ait haritalar ve
hava fotoğrafları yüzeydeki değişikliklerin belirlenmesinde kullanılmıştır. Araştırmada
1985 ve 2005 yıllarına ait Landsat uydu görüntüleri ile 19 Nisan 2008 Aster uydu
görüntüsü kullanılmıştır.
2.2.2. Arazi Çalışmaları
Arazi çalışmalarında araştırma alanında farklı arazi kullanımını temsil eden toplam
1815 noktada GPS ile koordinat belirlemesi yapılmıştır. Bu veriler eğitimli sınıflandırma
ve doğruluk analizinde kullanılmıştır.
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2.2.3 Uydu Görüntüsü Çalışmaları
Çalışmada, 20 yıllık süreçte (1985 ile 2005 yılları arası) arazi kullanımındaki ve
vejetasyondaki değişim incelenmiştir. Alana ait uydu görüntüleri hızlı biçimlendirişmiş
şeklinde satın alınarak, üzerinde sırası ile konum düzeltmesi, sahte renkte birleşik görüntü
oluşturulması, zenginleştirme, filtreleme gibi görüntü işleme aşamaları gerçekleştirilmiştir.
2.2.4 Çalışma Alanında Arazi Kullanım Deseninin Belirlenmesi
CORINE Programı kapsamında; ülkeler arasında doğal kaynaklara ve çevreye
yönelik verileri bir araya getirmek, düzenlemek ve gerektiğinde kullanılmak üzere ortak bir
veri tabanı oluşturulmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan programlar (Çevresel Bilgi
İşbirliği Programı) ile ülkeler arasında tek tip standartların oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu çalışmada CORINE LCC-Alan Kullanımı Sınıflaması Programı kullanılmıştır
(CORINE, 1997).
Araştırma alanındaki arazi kullanım desenindeki değişimler uzaktan algılama ve
coğrafi bilgi sistemi teknolojileri kullanılarak belirlenmiştir. Ağustos 1985 ve Ağustos
2005 tarihli Landsat 5 TM, Ağustos 2005 tarihli ASTER uydu görüntüsü, topografya
haritaları, toprak haritaları, hava fotoğraflarından faydalanılarak bu tarihlere ait arazi
kullanım deseni haritaları elde edilmiştir. Eğitimli sınıflandırmada en çok benzerlik
yöntemi kullanılmıştır.
Arazi kullanım deseni ve arazi kullanım değişim katmanının elde edilmesinin ilk
adımlarından biri uydu görüntülerinin işleme aşamaları olmuştur. Bu amaçla Landsat 5 TM
ve konumsal ayırma gücü yüksek ASTER uydu görüntüsünden faydalanılmıştır. ASTER
görüntüsü Landsat 5 TM görüntülerinin konum düzeltilmesi işlemlerimde kullanılmıştır.
Araştırma alanında CORINE’e göre “orman ve yarı doğal alanlar” ana grubu içinde
alt gruptaki “funda ve otlaklar” ve “az ya da hiç bitki örtüsü içermeyen açık alanlar”, seri
düzeydeki “zeytin alanları” ve “kum olan alanlar” yapılan eğitimli sınıflandırmada
ayrılarak gösterilmiştir. Diğer bir anlatımla alt grupta ve seri düzeyde belirtilen birimlerin
dışındaki orman ve yarı doğal alanlar, diğer orman olarak ele alınmıştır. Orman olarak
lejantta yer alan ifade, bu tanımlamaya karşılık gelmektedir. Ana grubu “yapay yüzeyler”
içinde alt gruplarda yer alan “kentsel (yerleşim) alanı” ile “endüstri alanları” da
sınıflandırmada ayrılarak gösterilmiştir.
2.2.5 Arazi Kullanım Değişim (AKD) Katmanının Belirlenmesi
Arazi kullanımındaki değişimler bu yıllara ait Landsat 4-5-3 birleşik uydu
görüntüleri kullanılarak Ermapper yazılımı ile elde edilmiştir. Burada iki tarihe ait
composit (RGB) görüntüler de görüntü oranlama işlemi uygulanmıştır. AKD katmanı Şekil
3’te 2 sınıf halinde gösterilmiştir.
Eşitlik tanımı aşağıdadır. Bu eşitlikte; BVij (değişim)= BVij(1)/ BVij(2)
BVij(değişim)= Değişen görüntüdeki i.sıra ve j. sütundaki pikselin parlaklık değeri
BVij(1): 1. tarihteki (1985) görüntüdeki i.sıra ve j. sütundaki pikselin parlaklık değeri
BVij(2): 2. tarihteki (2005) görüntüdeki i.sıra ve j. sütundaki pikselin parlaklık değeri
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Şekil 3. Arazi kullanım değişim katmanı

2.2.6 NDVI Katmanlarının Belirlenmesi
Bitki örtüsünün (vejetasyon) spektral davranışı yakın kızılötesi ve kırmızı bantlarla
ilişki içindedir. NDVI, spektrumun yakın kızılötesi (NIR) bölgesindeki güçlü yansımanın
kırmızı (R) bölgesindeki güçlü vejetasyon soğurmasına göre spektral farklılığına dayanan
bir orandır. NDVI hesaplanması aşağıdaki formülde gösterilmiştir (Ramachandra and
Kumar 2004).
NDVI= (NIR-R) / (NIR+R)
NIR:Yakın kızılötesi yansıma değeri
R: Kırmızı bölgesi yansıma değeri
2.2.7 DEM (sayısal yükseklik modeli)’in Elde Edilmesi
Sayısal Yükseklik Modeli, xyz koordinatlarındaki yükseklik değerlerini içeren
sayısal kartografik/coğrafik bir veridir. Arazinin yer seviyesinden olan yüksekliği belirli
yatay aralıklarla modellenir ve raster/grid biçiminde görüntülenir. Bu çalışmada sayısal
eşyükselti eğrilerinden faydalanılarak araştırma alanının 3D görüntüsü elde edilmiştir.
2.3. Arazi Bozulumunun Değerlendirilmesi
Arazi bozulumunun değerlendirmesinde görsel yorumlama, sayısallaştırma
teknikleri ve üst üste bindirme yöntemi kullanılmıştır.
2.3.1. AKD Katmanının ve Arazi Kullanım Deseni Haritalarının Arazi
Bozulumu Açısından Sorgulanması
CBS ortamında sınıflandırılmış görüntüler, AKD ve NDVI katmanları üst üste
bindirme yöntemine göre sorgulanmış ve görsel olarak yorumlanmıştır. 1985’te tarım
yapılan bir alan 2005’te endüstri alanına dönüşmüş ise arazi bozulumu açısından
endüstriyel arazi kayıpları olarak tanımlanmıştır. 1985’teki nehir yatağının daha geniş
olduğu saptanmıştır. Eski verilerin incelenmesiyle (topografya haritaları, hava fotoğrafları
ve 1985 yılı arazi kullanım deseni) bu alandaki değişimin nedeni ortaya konulmuştur.
Nehir yatağında 2005’te görülen daralma ve hatalı kullanımlar (çöp alanı, bozulmuş
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suyolları, atık yığınları, zeytin dikimi vb.) nehir yatağı bozulumu olarak adlandırılmıştır.
1985’te tarım olan alanının toprak alımı nedeniyle derin kazılmasından dolayı 2005’te su
yüzeyi veya farklı bir kullanımına dönüşmesi ise endüstriyel kaynaklı arazi bozulumu
olarak adlandırılmıştır.
2.3.2. NDVI Haritalarının Arazi Bozulumu Açısından Değerlendirilmesi
NDVI değerleri 5 kategoride incelenmiştir. NDVI değerlerinin azalması arazi
bozulumunu değerlendirmesinde önemli bir belirteç olmuştur. CBS ortamına NDVI
haritaları üst üste bindirme yöntemine göre sorgulanmış ve görsel yorumlama yapılmıştır.
1985 yılında ormanlık alanda görülen yeşil alan, 2005 yılında görülmediğinde ya da NDVI
değeri azaldığında, negatif bir değişim olarak nitelendirilmiş ve arazi bozulumu açısından
önemli bulunmuştur. Tarım alanlarındaki yeşil bitki örtüsünün yoksunluğu, nadasa
bırakılan alanlarla karıştırılacağı gerekçesiyle değerlendirme dışı tutulmuştur. Dolayısıyla
orman alanlardaki bitkisel bozulum, aynı zamanda orman bozulumuyla eşdeğer bir anlam
taşımıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Uydu Görüntülerinde Eğitimli Sınıflandırma Çalışmalarının Yapılması
3.1.1. 1985 Yılı Uydu Görüntüsünde Arazi Kullanım Deseninin Elde Edilmesi
Öncelikle 02.08.1985 tarihli Landsat 5 TM 7-2-1 birleşik uydu görüntüsü
kullanılarak poligon alana ait 8 sınıflı 1985 arazi kullanım deseni elde edilmiştir.
Sınıflandırmanın ortalama doğruluğu %76.17 toplam doğruluğu ise %69.91 olarak
belirlenmiştir. Çalışmada zeytin alanları %16.12, tarım (zeytin hariç diğer tarım) alanları
%23.15, endüstri alanları %0.04, kumluk alanlar %2.14, funda ve otlaklar %15.61, az ya
da hiç bitki örtüsü içermeyen açık alanlar % 16.22, yerleşim alanları %1.59, orman (diğer
orman) %19.31, sınıflandırılamayan alan (null) %5.82’lik paya sahiptir (Şekil 4).
3.1.2. 2005 Yılı Uydu Görüntüsünde Arazi Kullanım Deseninin Elde Edilmesi
09.08.2005 tarihli Landsat 5 TM 7-2-1 birleşik uydu görüntüsü kullanılarak
CORINE arazi kullanım sınıflamasına göre 9 sınıf oluşturulmuş ve alanın 2005 yılına ait
arazi kullanım deseni oluşturulmuştur (Şekil 5). Bu aşamada arazi gözlemlerinden elde
edilen arazi örtüsü bilgileri ve diğer yardımcı verilerden de faydalanılmıştır. Eğitimli
sınıflandırmanın ortalama doğruluğu %74.09, toplam doğruluğu %80.21 olarak
belirlenmiştir. Yapılan sınıflandırma ile araştırma alanında zeytin alanları %18.43, tarım
alanları %23.84, endüstri alanları %2.47, kumluk alanlar %2.00, funda ve otlaklar %11.73,
az ya da hiç bitki örtüsü içermeyen açık alanlar %8.42, yerleşim alanları %4.25, orman
%22.62, su yüzeyleri %1.89,sınıflandırılamayan alan %4.35 olarak belirlenmiştir. Bu
sınıflandırmada ortalama doğruluk %74.09, toplam doğruluk %80.21 olarak belirlenmiştir.
Araştırma alanından GPS ile belirlenen 366 nokta verisi ile 2005 yılı eğitimli
sınıflandırması için yersel doğruluk analizi yapılmıştır. Yersel doğruluk %78.71 olmuştur.
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Şekil 5. 2005 arazi kullanım deseni

Şekil 4. 1985 arazi kullanım deseni

3.2 Görüntü Oranlama Yöntemine Göre Arazi Değişim Katmanının Elde
Edilmesi
UA yazılımı yardımıyla görüntü oranlama yöntemi ile 1985 Landsat 5 TM 4-5-3 ve
2005 Landsat 5TM 4-5-3 birleşik görüntüsü kullanılarak arazi değişim katmanı elde
edilmiştir. Elde edilen raster veri vektör veriye dönüştürülecek CBS ortamına aktarılmıştır.
3.3. NDVI Haritalarının Elde Edilmesi
1985 ve 2005 yılı Landsat 5TM 4-5-3 birleşik bandında NDVI haritaları 5 sınıflı
(0.1-0.2; 0.2-0.3; 0.3-0.6; 0.6-0.8; 0.8-1.0) elde edilmiştir ( Şekil 6, Şekil 7)

Şekil 7. 2005 NDVI haritası

Şekil 6. 1985 NDVI haritası
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4. SONUÇ
4.1. Arazi Kullanım Desenlerinin Karşılaştırılması
Yapılan eğitimli sınıflandırmada tarım alanları (zeytin alanları dışındaki tarım
alanları) 1985’te %23.15 iken 2005’te %23.84 olarak tespit edilmiştir. 2005’te bu alanlar
%0.69 artış göstermiştir. Zeytin alanları 1985’te %16.12 iken 2005’te %18.43’tür ve diğer
bir anlatımla bu alanlarda %2.31 oranında bir artış göstermiştir. Endüstri alanları 1985’te
%0.04 iken, 2005’te %2.47’dir, bu durumda endüstri alanlarında %2.43’ lik bir artış vardır.
Kumluk alan 1985’te %2.14, 2005’te %2.00’dir ve %0.14 azalış sözkonusudur. Funda
otlakların kapladığı alan 1985’te %15.61 iken 2005’te %11.73’tür ve bu alanlarda
%3.88’lük bir azalış vardır. Açık alanlar (az yada bitki örtüsü içermeyen alanlar) 1985’te
%16.22 iken 2005’te %8.42’ye düşmüş olup yıllar arasında %7.8 azalış görülmektedir.
Yerleşim alanları 1985’te %1.59 2005’te ise % 4.25 olup yıllar arasında %2.66’lık bir artış
vardır. Orman alanları (az ya da hiç bitki örtüsü içermeyen açık alanlar, kumluk ve funda
otlaklar dışındaki orman alanları) 1985’te %19.31 iken, 2005’te %22.62’dir ve bu yıllar
arasında %3.31’lik bir artış görülmektedir. 1985’te olmayan su yüzeyleri, 2005 yılında
%1.89’lik bir payla arazi örtüsü dağılıma eklenmiştir. 1985 yılına ait eğitimli
sınıflandırmada sınıflandırılamayan alan (null) %5.82, 2005 yılındaki eğitimli
sınıflandırmada %4.35 olmuştur.
Tarım alanlarında alansal olarak %0.69 oranında bir artış söz konusudur. Zeytin
alanlarında ise %2.43 oranında bir artış sözkonusudur. Funda otlaklardaki azalış %3.88’dir.
Zeytin ve diğer tarım alanlarınının toplam artış değeri %3.12 olmuştur. Bu çıktılar funda
otlakların tarım alanına dönüşmüştüğünü doğrulamıştır (Şekil 8).
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Şekil 8. Araştırma alanında 1985 ve 2005 yıllarına ait arazi kullanımı
Orman alanlarında ise %3.31’lik bir artış sözkonusudur. Nitekim araştırma alanının
kuzey batısının İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırıldığı arazide
incelemeleri ile doğrulanmıştır. 2005 yılı eğitimli sınıflandırması yersel doğruluğu %94.73
olarak belirlenmiştir.
Araştırma alanının kuzey-güney yönünde ortasından geçen Kemalpaşa’yı,
Torbalı’ya bağlayan ana yolun kenarlarında mermer fabrikarı, zeytinyağı fabrikaları,
benzin istasyonları ve büyük tavuk çiftlikleri vb. ticari birimler görülmektedir. Endüstri
alanları 1985’te %0.04 iken 2005’te %2.47’e çıkmış olup %2.43 artış vardır. Orman
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alanlarının alt grubu içinde yer alan az ya da hiç bitki örtüsü içermeyen açık alanlar
1985’te %16.22 iken, 2005’te %8.42’ye düşmüş olup %7.8’lik bir azalış göstermiştir.
Oransal olarak mevcut az ya da hiç bitki örtüsü içermeyen açık alanlar yarı yarıya
azalmıştır. Endüstri ve yerleşim alanları artış farkı toplamı yaklaşık %5.09’dur. Bu durum
açık alanların bir kısmının endüstri ve yerleşime dönüşme olasılığını akla getirmiştir.
Kumluk alan 1985’te %2.14, 2005’te %2.00’dir, %0.14 oranında azalış
sözkonusudur. Nehir yatağında yapılan incelemelerde yatağın bazı kısımlarının çöp atık
alanına dönüştüğü dikkat çekmiştir.
1985’te olmayan su yüzeyleri, 2005’te %1.89 oranıyla arazi örtüsü dağılıma
eklenmiştir. 1985’te burada tarım arazisi var iken, sonraları derin kazıma yapılan bir alana
dönüşmüştür. Burada oluşan çukur alanlara zamanla su birikmiştir.
4.2 Arazi Gözlemlerinin Değerlendirilmesi
Arazi incelemeleri sonucunda araştırma alanının doğusundaki orman alanlarının
zeytin alanlarına dönüştüğü belirlenmiştir. Bu alandaki orman kalıntıları bu fikri
doğrulamıştır. Bunun dışında dikkat çeken diğer bir arazi bozulum şekli de Saipler
köyünün güneyinde yer alan yoğun toprak kazıması yapılan tarım arazilerinde rastlanan
bozulumdur. Bu arazilerin kiremit üretimine hammadde temini için firmalarına satıldığı ve
üzerinde çok derin kazıma yapıldığı yöre çiftçileri tarafından dile getirilmiştir. Zamanla
buralarda oluşan büyük çukurların yanındaki tarım arazilerinde göçüklere sebep olduğu da
gözlenmiştir. Alanda Vişneli Çayı’nın kirliliği ile nehir yatağındaki izinsiz kum alımları,
fabrika atıklarının (tavuk gübresi, mermer tozu, cips fabrikası atıkları ve evsel atıklar vs.)
kötü görüntüleri de dikkat çekmiştir. Araştırma alanında gözlenen diğer bir arazi bozulum
türü ise işlenebilir tarım arazileri üzerinde ana yol boyu kurulmuş endüstriyel yapılar
sebebiyle olmuştur. Araştırma alanında hatalı arazi kullanımı yanı sıra kötü tarımsal
uygulamalar da (eğim aşağı sürüm, eğimli arazilerde korumasız ara tarım) gözlenmiştir.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen alanın güneyinde nadir de olsa teraslı zeytin
plantasyonlarına rastlanmıştır.
4.3. Arazi Bozulum Haritasının Elde Edilmesi
NDVI katmanları, AKD ve diğer yardımcı veriler CBS ortamında görsel
yorumlama yöntemine göre sorgulanmış arazi bozulum haritası elde edilmiştir.
Araştırmada belirlenen arazi bozulum türleri; orman bozulumu (OB), nehir yatağı
bozulumu (NYK), endüstriyel kaynaklı arazi bozulumu (EKB), endüstriyel yerleşimle
arazi kayıpları (EYK) olmuştur. Araştırma alanının (112 544 da) %3.5’ inde (3.642 da)
arazi bozulumu belirlenmiştir. Dağılım; OB %83.39; NYB %13.94; EKB %1.24; EYK
%1.43 şeklinde olmuştur (Şekil 9). Burada orman bozulumu 1.sırada yer almıştır. Funda
ve otlakların kolayca zeytin plantasyonuna dönüştürülmesi, kontrolsüz hayvan otlatılması,
yakacak ihtiyacı için orman tahribatı vb. faaliyetler orman bozulumunu, diğer arazilerin
bozulumuna göre başat kılmıştır. Arazi bozulum haritasından elde edilen sayısal veriler
grafik olarak aşağıda sunulmuştur (Şekil 10).
UA ve CBS teknikleri yardımı ile Torbalı ve Kemalpaşa’nın bazı köylerini içeren
poligon alanda arazi bozulum durumu belirlemesi yapılmıştır. Katman veriler üst üste
bindirme yöntemi ile sorgulanmış, görsel yorumlama tekniği ile değerlendirilmiştir.
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Sonuç olarak denilebilir ki uzaktan algılama ortamında elde edilen arazi kullanım
değişim katmanı ve NDVI haritaları arazi bozulumunu belirlemek için önemli
göstergelerdir. Bunun yanı sıra yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ile daha sağlıklı
bilgilere ulaşılacağı yadsınamaz bir gerçektir. Çalışmada elde edilen bilgilerden
anlaşılacağı üzere ülkemizde çölleşme ile ilgili yasal düzenlemelerin acilen yapılması ve
Çölleşmeyle ile Mücadele Ulusal Eylem Programı ilkelerinin uygulamaya aktarılması
önemlidir. Bunun yanı sıra doğaya uygulanan her türlü şiddetin önüne geçilmesi amacıyla
kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapmalı ve toplumsal çevre duyarlılığı
geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlemelidir.
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TÜRKİYE’DE EROZYONLA MÜCADELE ÇALIŞMALARININ
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Özet
Toprak erozyonu dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir ekosistem bozulumudur. Bu
nedenle de çölleşme/arazi bozulumunun en önemli etmenlerinden biridir. Toprakların doğal
üretkenliklerini doğrudan etkileyerek verim güçlerinin azalması erozyonla mücadelenin en önemli
gerekçesini oluşturmaktadır. Kırsal fakirliğe, kırsaldan kentlere göçlere ve sosyo-ekonomik
sorunlara neden olan erozyon olayının ekonomik değerlendirilmesi gelişmiş ülkelerde bile
yeterince yapılamamıştır. Oysa böyle bir değerlendirme yapılacak kırsal kalkınmaya yönelik
projelerin daha bilinçli yapılmasında teknik gereklilik yanında sosyo-ekonomik zorunluluk
olacaktır. Hayatın varlığının 30-90 cm kalınlığında verimli üst toprağa bağlı olduğu dünyamızda,
1000 yıl gibi bir sürede oluşan 5 cm kalınlığında üst toprak, günümüzde 80 yıl gibi bir zamanda
erozyonla yitirilmektedir. Bu denli önemli doğal kaynağın ekonomik analizinin yeterince
yapılmaması önemli bir eksikliktir. Bu çalışmada çok önem arz eden ancak bu güne dek üzerinde
yeterince durulmayan doğal kaynak ekonomisinin erozyon boyutuna yer verilmiştir. Uzun yıllardan
beri sistematik biçimde ölçülen ve değerlendirilen 25 havzaya ait akım ve sediment gözlem
istasyonlarının verilerinden yararlanarak ülke genelinde akarsularda taşınan suspanse sediment
miktarları incelenerek ve bazı varsayımlar ortaya konularak bir ekonomik değerlendirme
yapılmıştır. Çalışmada 1982-2012 yılları arasında süspanse (askı) materyal ölçüm değerleri, toprak
organik karbon miktarları ve verimlilikleri dikkate alınmıştır. Erozyonla mücadele çalışmalarının
süspanse sediment taşınımının azaltılmasına olan katkıları ve ekonomiye olan olumlu etkileri
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu gibi çalışmaların yaygınlaştırılarak yapılmasında kuşkusuz büyük
yarar vardır. Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine yönelik yatırımların önceliklerinin
belirlenmesinde doğal kaynak ekonomisi verilerine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Doğal Kaynaklar, Erozyon, Ekonomik Analiz

CONTRIBUTION OF COMBATING EROSION RESEARCHES IN
TURKEY TO ECONOMY
Abstract
Soil erosion has a vital importance on ecosystem degradation. Therefore, desertification is one of
the most important drivers on land degradation. It effects of nature of soil productivity. Evaluation
of effects of soil erosion on rural poverty, migration, and social-economics did not make
sufficiently even in developed countries. However, project with related to rural development are
required not only with technical requirements but also the necessity of social-economics.
Occurrence of life depends on soil between 30 and 90 cm depth. The 5 cm topsoil is occurred in a
millennium and getting lost in 80 years. Deficit economic analysis on this crucial natural resource
is necessary. In this research, economics on natural resource in relation to soil erosion is given a
place. For many years, river flow and sediment measurements of 25 basins are determined and
economic analysis is investigated by using some assumptions. In this study, measurements of
sediment, organic carbon, and productivity the years between 1982 and 2012 are considered.
Effects of contribution studies with combatting erosion to reduction of sediment transport and
determination of positive impact on economics are investigated. These kinds of studies have
important benefits. Natural resource economics data is needed to determine priority of investment
on sustainability of natural sources.
Key Words: Natural Resources, Erosion, Economic Analysis
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1. GİRİŞ
İnsan müdahaleleriyle hızlandırılan toprak erozyonu tarih boyunca birçok
medeniyetin çökmesine neden olmuş, topraklarını bilinçli biçimde kullanan ülkeler ise,
daima güçlü ekonomilere sahip olmuşlardır. Bu nedenle uygarlıkların tarih sahnesinden
silinmesinde erozyon önemli bir etmen olmuştur. Erozyonun muhtemel ekonomik
etkilerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
Erozyonun ekonomik sonuçları:
 Su ve gübre kaybı
 Ekilebilir arazi alanında kayıplar
 Uzun vadede toprak verimliliğinin azalması ve üretkenlik kaybı
 Verimli üst toprak kalınlığının azalması
 Bitki besin maddeleri rezervinin azalması Mansapta su kalitesinin bozulması
(suların kirlenmesi, balık ölümleri rezervuarların sedimentle dolması, kullanma
sularının fiyatında artışlar, sanat yapılarında tahribat, barajların ekonomik ömrünü
tamamlamadan atıl duruma gelmesi
 Suspanse (askı) materyal miktarında artışlar)
 Yerleşim alanlarında sel baskınlarının artması
 Akarsu debilerinde artışlar.
Erozyonla kaybolan toprak ve su, zarar gören su yapıtları ve kalitesizleştirilen
çevrenin ekonomik açıdan eşdeğerinin belirlenmesi oldukça güçtür. Ancak, tarımsal
üretkenlik kaybı açısından toprak ve ürün kaybının ekonomik değerini tahmin etmek belli
kabullenmeler dâhilinde mümkün olabilmektedir.
Toprak erozyonunun önlenmesinin ekonomiye olan katkısının incelenmesi,
alınacak koruma tedbirlerinin belirlenmesinde ve yatırım bütçelerinin oluşturulmasında
oldukça önem arz etmesine rağmen maalesef yeterince çalışma yapılamamıştır. Çünkü
özellikle toprak kayıplarının ar-ge çalışmaları ile ayrıntılı araştırmaları gelişmiş ülkelerde
bile yeterli düzeyde değildir. Oysa çeşitli toprak kaybı düzeylerinde gerçek ve potansiyel
ürün arasındaki oranı ortaya koyan “Verimlilik Endeksi “nin hesaplanması gerekmektedir.
Verimlilik Endeksinin çeşitli arazi kullanımları ve ekolojide araştırılması ise uzun yıllara
ve güçlü ekiplerin arazi çalışmalarına ihtiyaç gösterir. Bu konuda oluşacak veri tabanı ile
erozyon-verim ilişkisi, gerçeğe yakın tespit edilebilir.
Zira verimlilik indeksi üzerindeki uluslararası çalışmaları koordine eden bilim
adamları “Toprak tiplerinin, dünya üzerindeki dağılımı ve erozyon miktarlarını içeren
bilgilerin ve Verimlilik İndeksi’nin (PI) “kullanımı sayesinde, erozyonun dünya
genelindeki etkisinin hesaplanabileceği” sonucuna varmışlardır. Ancak, dünya toprak
tiplerine ilişkin gerekli bilgilere sahip olmak, yıllarca sürecek zorlu bir veri toplama
sürecini gerektirmektedir ki, bu tür bir çaba, dünyada henüz yeni başlamıştır.
Toprak erozyonunun ekonomik değerlendirilmesi çalışmaları dünyada da,
ülkemizde de yok denecek kadar azdır. Buna rağmen değerlendirilebilir verilerle bir
yaklaşım ortaya konulmaya çalışılmıştır.
2. YÖNTEM
Ülkemizde 1962 yılından bu yana Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve
daha sonra DSİ tarafından 25 büyük akarsu havzasında kurdukları bir çok “Sediment
Gözlem İstasyonları (SGİ) ve “Akım Gözlem İstasyonları (AGİ) ağları ile süspanse
sediment ve akarsu debileri sürekli ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerin
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büyük bir bölümünde bile olmayan bu ölçüm ağları verilerinden giderek erozyonla
mücadele çalışmalarının oluşturduğu ekonomik kazanımlar hakkında bir yaklaşımda
bulunmak mümkün olabilir.
Öncelikle her yıl belirli aralıklarda yapılan sediment ve akım miktarlarının
ölçümleri değerlendirilerek 5 yılda bir DSİ tarafından yayımlanmaktadır. Bu verilerin 1982
yılından 2013 yılına kadar olan değerleri şekil 1 de verilmektedir. Şekilde de görüldüğü
gibi, genelde 1982 yılından 2013 yılına kadar ortalama suspanse sediment miktarında
önemli azalmalar görülmektedir. Azalan sediment taşınımına paralel olarak toprak organik
karbon kaybında da önemli azalmalar vardır. Toprak organik karbon azalma eğrisi de şekil
1 de gösterilmektedir.

Şekil 1. Taşınan süspanse sediment ve toprak organik madde miktarları
Bu amaçla;
-Somut ölçümlerin varlığı nedeniyle akarsuların taşıdığı süspanse (askı) materyallerin
yıllık değişimleri baz alınarak;
- 1983-2013 yılları arasındaki askı materyal miktarları dikkate alınarak,
- Taşınan askı materyalinin hububat yetiştirilmesine yetecek 25 cm derinliğinde ve 1.3 ton
m-3 hacim ağırlığında bir üst toprak kalınlığı oluşturması kabul edilerek:
-Buğday birim fiyatı 1 TL alınarak; hesaplama yapılmıştır.
3. EKONOMİK DEĞERLENDİRME
 Ülke genelinde 1982 yılında 299 milyon ton süspanse sediment taşınmasına
karşılık, 2013 yılında 178 milyon ton taşınmıştır. Yapılan erozyon kontrol
çalışmaları ve uygun teknik uygulamalarla yıllık süspanse sediment taşınımında
121 milyon ton azalma olmuş, dolasıyla ekonomiye kazandırılmıştır. Bu
kazanımlarda kırsaldan olan göçlerin doğal kaynaklara olan baskıları azaltmasının,
çevre dostu tarımsal tekniklerin giderek yaygınlaşması vb. etkenlerin de etkisi
vardır.
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 1982 yılında taşınan 4.3 milyon ton organik karbon miktarı 2013 yılında 2.6 milyon
tona düşmüştür. Diğer bir ifada ile 1982 yılına göre, erozyon kontrol
çalışmalarındaki başarının bir sonucu olarak 2013 yılı sediment verilerine göre
yaklaşık 1.7 milyon ton organik karbon ülke ekonomisine kazandırılmıştır.
 Yapılan toprak muhafaza çalışmalarıyla ekonomiye kazandırılan 121 milyon ton/yıl
toprak 0.25 m kalınlığında serildiğinde ( 121 000 000 /1.3 = 93 076 923 m³ / 0.25
m = 372 307 692 m² arazi eder.) 372308 dekar tarım arazisine eşdeğer görülebilir
 Dekardan ortalama 300 kg buğday alındığında ekonomiye kazandırılan araziden
toplam 111.692 ton /yıl buğday elde edilecektir.
 Ülke ekonomisine kazandırılan bu rekoltenin parasal değeri yaklaşık 111.692.000
TL /yıl olacaktır.
 Her yıl ekonomiye kazandırılan 121 milyon ton verimli üst toprağın ortalama
olarak %2.5 organik madde içerdiği kabul edilirse 3 025 000 ton organik madde de
kaybedilmemiş olacaktır. Organik maddenin % 5’i saf azot olarak kabul
edilmektedir. Bu veriye göre 151 250 ton saf azotun erozyonla taşınması önlenmiş
olmaktadır. Bir kilogram saf azotun günümüzde ederi yaklaşık 4 TL ‘dir. Yalnızca
azot değeri olarak 605 milyon TL /yıl tasarruf sağlanacaktır.
4**. SONUÇ
4.1. 1982-2013 Yılları Arası Erozyon Ekonomisi Yaklaşımı
Yapılan ağaçlandırma, erozyon önleme ve uygun arazi yönetim çalışmaları ile her
yıl 121 milyon ton suspanse sediment taşınımı önlenmektedir.
 1.7 milyon ton organik karbon toprakta tutulmaktadır.
Taşınması önlenen 121 milyon ton/yıl suspanse sediment 25 cm. kalınlığında ve 1.3 ton
m-3 hacim ağırlığına eşdeğer yoğunlukta serilseydi; 372308 dekar tarım arazisi
kazanılacaktı. Buğday tarımı yapılsa 111692 ton /yıl buğday elde edilecektir. Bunun
parasal değeri yaklaşık 111692000 TL /yıl olacaktır.
 3.025.000 ton organik madde kaybedilmeyecek ve yalnızca azot değeri 605 milyon
TL/yıl olacaktır.
 Bir ton taşınan toprakta 0.5 k fosfor taşındığı kabul edildiğinde taşınımı engellenen
121 milyon ton /yıl suspanse sedimentle birlikte yaklaşık 60.500 ton fosfor taşınımı
da önlenmiştir.
 Gübre bazında değerlendirildiğinde her ton toprak içerisinde 6.3 TL/ton /yıl
tutarında gübre eşdeğeri azot ve fosfor mevcuttur. Bunun yıllık değeri 121 milyon
ton x 6.3 TL = 762.3 milyon TL kaybedilmemiş olmaktadır.
TOPLAM ;
 Buğday tarımından : 111 692 000 TL /yıl
 Gübre değeri
: 762 300 000 TL/yıl
 Organik Karbon
: 1 700 000 ton/yıl x 35 = 59 500 000 dolar/yıl (178 milyon
TL)*
Yalnızca yukarıda verilen üç ana kazanç dikkate alındığında erozyonla taşınması
önlenen 121 milyon ton/yıl suspanse materyalin ekonomik değeri; 1 051 992 000 TL’dir.
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4.2. 2000 -2013 Yılları Arası Erozyon Ekonomisi Yaklaşımı
Bölüm 4.1 de yapılan hesaplamaları 2000 yılı baz alınarak 2013 yılına
taşıdığımızda aşağıdaki verilere ulaşmak mümkündür.
 2000 yılı taşınan ortalama suspanse sediment miktarı 226 milyon tondur. Taşınan
suspanse sediment miktarı 2007 yılında 156; 2013 yılında ise 178 milyon ton
olarak hesaplanmıştır. 2000 yılından 2013 yılına kadar taşınan yıllık ortalama
suspanse sediment miktarı 167 milyon ton olmaktadır.(156+178/2).
 2000 yılından 2013 yılına kadar taşınımı önlenen suspanse sediment miktarı yılda
ortalama 59 milyon ton (226-167 =59) olmuştur.
 Son 12 yılda yalnızca taşınımı önlenen suspanse sediment miktarı 708 milyon
tondur (59x12).
 Taşınması önlenen 59 milyon ton/yıl suspanse sediment 25 cm. kalınlığında ve
1.3 ton m-3 hacim ağırlığına eşdeğer yoğunlukta serilseydi; 181.538 dekar tarım
arazisi kazanılacaktı.
 Dekardan ortalama 300 kg buğday alındığında ekonomiye kazandırılan araziden
toplam 54.462 ton /yıl buğday elde edilecektir. Bunun parasal değeri yaklaşık 54.5
milyon TL’dir.
 Her yıl ekonomiye kazandırılan 59 milyon ton verimli üst toprağın ortalama
olarak % 2.5 organik madde içerdiği kabul edilirse 1.475.000 ton organik madde
de kaybedilmemiş olacaktır. Organik maddenin % 5’i saf azot olarak kabul
edilmektedir. Bu veriye göre 73.750 ton saf azotun erozyonla taşınması önlenmiş
olmaktadır. Bir kilogram saf azotun günümüzde ederi yaklaşık 4 TL ‘dir.
Yalnızca azot değeri olarak 295 milyon TL /yıl tasarruf sağlanacaktır.
 Gübre bazında değerlendirildiğinde her ton toprak içerisinde 6.3 TL/ton /yıl
tutarında gübre eşdeğeri azot ve fosfor mevcuttur. Bunun yıllık değeri 59 milyon
ton x 6.3 TL = 371.7 milyon TL kaybedilmemiş olmaktadır.
 Her yıl için TOPLAM ;
 Buğday tarımından
: 54.5 milyon TL /yıl
 Gübre değeri
: 371.7 milyon TL/yıl
 Organik Karbon
: 875.558 ton/yıl x 35 dolar x 3 TL = 91.9 milyon
TL/yıl .
Yalnızca yukarıda verilen üç ana kazanç dikkate alındığında erozyonla taşınması
önlenen 59 milyon ton/yıl suspanse materyalin ekonomik değeri ; 518.1 milyon TL
/yıl’dır.
Bu çalışma toprak erozyonunun ekonomik değerlendirilmesinde bir başlangıç
olarak kabul edilebilir. Doğal kaynakların mali değerlendirilmelerinin çok daha geniş
araştırma sonuçlarına ihtiyaç duyduğu ortadadır.
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ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELEDE BİR BAŞARI HİKÂYESİ:
KARAPINAR
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Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya, Türkiye
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Özet
Karapınar'da rüzgâr erozyonu mücadelesi 1962 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü
oluşturan kuruluşlardan biri olan TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak Su
ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Çölleşme ve Erozyon Araştırma
Merkezi bölgedeki ıslah çalışmalarına devam etmektedir, koruma kontrol, üretim ve araştırma
çalışmalarını sürdürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karapınar, Çölleşme, Erozyon, Çölleşme ile Mücadele, Konya

A SUCCESS STORY IN THE COMBATING DESERTIFICATION:
KARAPINAR
Abstract
Fight against wind erosion in Karapınar was started by General Directorate of TOPRAKSU one of
the institutions composing General Directorate of Rural Services in 1962. Desertification and
Erosion Research Center of Directorate of Soil Water and Combating Desertification of General
Directorate of Agricultural Researces and Policies, Ministry of Food Agriculture an Livestock,
continues its rehabilitation works on the region and protection, control, production and research
studies.
Key Words: Karapınar, Desertification, Erosion, Combating Desertification, Konya

1. GİRİŞ
Karapınar, Konya'ya bağlı 2675 km2 yüzölçümü ve 42259 nüfusa sahip, tarihi
zenginlikleri olan şirin bir ilçemizdir. Pro-Hitit ve Hititler tarafından M.Ö. 2000 yıllarında
kurulmuştur. II. Selim tarafından Sultaniye olarak isimlendirilmiş, 1868 yılında ilçe olmuş
ve 1934 yılında Karapınar adını almıştır. Adana-Konya karayolu üzerinde bulunan ve
Konya ovasında yer alan ilçe, Doğudan Karacadağ, Güneyden ise Andıklı, Küçüktartan ve
Büyüktartan tepeleri ile çevrilidir. Arazilerinde dört büyük toprak grubu (Alüviyal,
kolüviyal, sierozem ve regoseller) görülür. Rüzgar erozyonu görülen arazilerde toprak
bünyesi genellikle üst toprakta hafif (tınlı kum), profil derinliğinde ise ağır (kil) bir yapı
gösterir. Toprak kireç ve potasca zengin, organik madde ve fosfor açısından oldukça
fakirdir. Tarım arazisi 1 595 000 dekar olup bu arazinin 1 030 000 dekarlık bölümünde
rüzgâr erozyonu tahribatı vardır. Geçimini tarla tarımı ve hayvancılıkla sağlayan
Karapınar'da 1962 yılında başlatılan rüzgâr erozyonuyla mücadele çalışmaları sonucu
açılan derin kuyularla sulu tarıma geçilmiş ve bugün yaklaşık 450000 dekar arazi sulanır
duruma gelmiştir. Bölgenin kurak karasal bir iklim özelliği vardır. Yıllık ortalama yağış
275 mm., ortalama sıcaklık 11 °C ve hakim rüzgar yönü Kuzey-Kuzeydoğu'dur. Yıllık
ortalama rüzgar hızı ise 3.5 m/s'dir. Erozyonda etkili rüzgârlar Güney-Güneybatı yönünden
esmektedir. Rüzgâr hızının zaman zaman 110 km/saate çıktığı da olmaktadır.
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Karapınar 1960'lı yıllarda şiddetli rüzgâr erozyonu nedeniyle göç tehlikesi ile karşı
karşıya kalmıştır. 43000 dekar alan kara kumulu bulunan ilçede, kumulların rüzgârla
taşınması sonucu kumul tepeleri yükselmiş, toz bulutları oluşmuş, tarım arazileri
verimliliğini yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Kum fırtınaları maddi zararlar
vermeye başlamış, makinalar çalışamaz duruma gelmiştir. Yöre halkı çocuklarını okula
gönderemez olmuş, toz ve kum fırtınalarından kaynaklanan solunum yolu hastalıkları baş
göstermeye başlamıştır. Rüzgârla birlikte kalkan toz bulutları Konya-Adana karayolunda
trafiği olumsuz etkilemekte ve bazen yolun kapanmasına neden olmaktaydı. Bu olumsuz
koşullar bölge halkını tümüyle göç etmeye, Karapınar'ı ve yerleşim yerlerini terk etmeye
zorluyordu. Karapınar'da Rüzgâr Erozyonunun Nedenleri Karapınar yöresinin eski bir göl
yatağı olması ve tabanındaki kumulların zamanla gölün kuruması nedeniyle yüzeye
çıkması (Kumulların içinde hala yer yer deniz hayvanları kabuklarının bulunması bu
görüşü doğrulamaktadır), Bölgenin iklim yönünden son derece kurak ve sıcak olması
(Yıllık yağış 260-280 mm, yıllık ortalama sıcaklık 11-12 °C civarındadır), Yörede
özellikler küçükbaş hayvancılığın yaygın olması nedeniyle, dipten ve ağır otlatma sonucu
meraların tahrip olması, Meralarda hayvanların tüketmediği fakat toprağı tutucu özelliği
olan bazı bitkilerin (geven, tapir, sığır kuyruğu, vb.) yöre halkı tarafından yakacak olarak
kullanmak amacıyla sökülmesi sonucu meraların tahrip edilmesi, Nadas-hububat ziraatinde
toprağı tam devirerek işleyen soklu-diskli pulluklar ile toprağı parçalayan diskharrow gibi
aletler kullanılması, Arazilerin etkili rüzgâr kuşağı üzerinde bulunması. İlçede bunca kötü
faktörün bir araya gelmesi ile ortaya çıkan durum ilçe halkını yıldırmamış, erozyondan
kurtulmanın yollarını aramaya başlamışlardır. Karapınar kaymakamlığı öncülüğünde kamu
kurumlarına konu aktarılmış ve çözüm yolları aranmaya başlamıştır.
Karapınar'da rüzgâr erozyonu mücadelesi 1962 yılında Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğünü oluşturan kuruluşlardan biri olan TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından
başlatılmıştır. İlk aşamada 160000 dekarlık saha tel çit ile çevrilerek kontrol altına alınmış
ve bu sahada erozyonu önleyici çalışmalara başlanmıştır. Bölgedeki çalışmalar günümüze
değin aralıksız olarak sürdürülmüştür. Bugün Konya Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından 130000 dekarlık alanda; Köy Hizmetleri Araştırma Tali İstasyonu
adı altında koruma, kontrol, üretim ve araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından sorunlu alanlarda yapılan çalışmalar Kumul Eksibeleri Sahası
(43000 dekar) Karapınar'ın 7 km Güneybatısında 43000 dekarlık birinci derecede Erozyon
etkisi görülen arazi üzerinde ıslah çalışmaları yapılmıştır. Bu arazi tamamen çöl
görüntüsüne bürünmüş ve hiçbir bitki örtüsü kalmamıştı. 40-45 metre yüksekliğinde, 50-60
metre eninde ve 250-300 metre uzunluğunda hilal şeklinde kumul tepeleri oluşmuştur. En
hafif rüzgâr hareketlerinden bile etkilenen kumullar, şiddetli rüzgârlar estiğinde 15000
dekarlık bazalt kayalarla kaplı Ketir Tepesi'ni aşarak Karapınar ilçesini tehdit eder
olmuştur. Öncelikle bu alanın kontrol altına alınması ve ıslah edilmesi düşünülmüş ve iki
aşamalı bir çalışma yürütülmüştür:
1. Fiziki Önlemler (Kamış perde tesisi)
Bitki örtüsünden yoksun ve rüzgâr etkisiyle hareket edecek özellikteki kumul
tepeleri üzerine öncelikle rüzgârın hızını kıracak, hareketini önleyecek kamış perdeler tesis
edilmiştir. Kamış perdeler; hâkim rüzgar yönüne dik olmak üzere 1.5-2.0 metre
yüksekliğinde ve iki perde arası mesafe 12-20 metre (perde yüksekliğinin 8-10 katı)
mesafe ile tesis edilmiştir. Perdeler alt ve üst ucundan 40 cm kalacak şekilde iki sıralı tel
ile örülmüş ve araziye tespit yapılırken her iki metrede tahta kazıklarla sabitleştirilmiştir.
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2. Kültürel Önlemler
a.) Otlandırma
Kumul tepeleri üzerinde oluşturulan kamış perdeler ile rüzgârın hızı kısmen
kesildikten ve kum hareketi durdurulduktan sonra perdelerin arası otlandırmaya
başlanmıştır. Burada amaç toprak yüzeyini iyice kapatmak ve kum hareketini tamamen
durdurmaktır. Bu çalışmalarda; yöre meralarından toplanan tabancı ot tohumları ile
birlikte, sıcağa ve kurağa dayanıklı kum çavdarı (Scale sp.), otlak ayrığı (Agropyron
cristatum) ve yüksek otlak ayrığı (Agropyron elongatum) gibi kültür bitkileri de yaygın
olarak kullanılmıştır.
b.) Ağaçlandırma
Kamış perdeler arası otlandırıldıktan sonra toprak hareketini tamamen durdurmak
amacıyla kalıcı önlem olarak ağaçlandırma çalışmalarına geçilmiştir. Ağaçlandırma
çalışmalarında yöreye has ve kurağa dayanıklı olan; iğde, akasya, dişbudak, karaağaç ve
akçaağaç çeşitleri kullanılmıştır.
Hareketli Kumul Sahası (40000 da)
Bu alanın önceki zamanlarda çok kaliteli bir mera olduğu bilinmektedir. Meraların
yanlış kullanımı, aşırı otlatma, yakacak olarak çalı formundaki bazı bitkilerin sökülmesi,
meraların tarla arazisi durumuna getirilmesi, arazinin kabiliyetlerine göre kullanılmaması
ve yanlış toprak işleme aletlerinin kullanılması gibi nedenlerden dolayı bu alan tahrip
olmuş ve erozyona açık hale gelmiştir. Bu durumdaki arazi; ıslah çalışmaları kapsamında
öncelikle tel çit ile çevrilmiş, hayvan ve insan etkisi ortadan kaldırılınca mevcut bitkiler
doğal olarak çoğalmış ve ekilen yeni bitkilerle toprak yüzeyi kapatılarak erozyon etkisi
ortadan kaldırılmıştır
Erozyona Duyarlı Düz Araziler (32 000 da)
Bu saha; üzerinde hiçbir bitki örtüsü bulunmayan, zamanında kuru tarım yapılmış
ancak erozyon nedeniyle terkedilmiş tarım arazileridir. Bu bölgenin 10000 dekarlık
kısmında yapılan erozyon önleme çalışmaları başarılı olunca yöre halkı terk ettiği
topraklarına geri dönmüş ve Konya Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsünün kontrolünde
tarım yapmaya başlamışlardır. Bu sahanın 20000 dekarlık diğer bölümünde ise hâkim
rüzgârlara dik yönde olmak üzere 40-60 metre genişliğinde Nadas-Hububat şeritvari ekim
yöntemiyle tarım yapılmaktadır. 2000 dekarlık arazide ise demonstrasyon amacıyla
meyvecilik ve fidan üretimi yapılmaktadır.
Ketir Tepesi Sahası (15000 da)
İlçenin hemen Güneybatısından başlayıp kumul tepelerine kadar uzanan 15000
dekar büyüklüğünde ve bazalt kayaları ile kaplı sahadır. Çok önceleri ağaçlarla kaplı
olduğu söylenen bu bölgede ıslah çalışmalarına başlandığı sırada tek bir ağaç bile
bulunmamaktaydı. Erozyon önleme çalışmaları ile birlikte kum hareketi durdurulunca
doğal flora yeniden canlanmış; karaçalı, yabani badem ve böğürtlen gibi bitkiler
gelişmiştir. Ayrıca çalışmalar sırasında tepe eteklerine 700000 adet badem ile çok sayıda
çam ve sedir dikilmiştir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi ile bölgedeki ıslah
çalışmalarına devam etmektedir; koruma, kontrol, üretim ve araştırma çalışmalarını
sürdürmektedir. Merkezimizde halen devam etmekte olan çalışmalar şunlardır: NadasHububat şeritvari ekim yöntemiyle 20000 dekarlık alan hem erozyondan korunmakta hem
de tarımsal üretim yapılmaktadır. Bazalt kayaları ile kaplı 15000 dekarlık saha mera
durumunda olup her yıl çam, sedir gibi iğne yapraklı fidanlar dikilmektedir. Ketir tepesine
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dikilen 700000 badem ağacının bakımı yapılmaktadır. Kumul tepeciklerinden oluşan
43000 dekarlık alan ağaçlandırma çalışmalarıyla orman haline getirilmiştir. Bu alanda
zararlı mücadelesi ve budama gibi bakım işleri gerçekleştirilmekte ve her yıl yeni fidanlar
dikilmektedir. Koruma altına alınan 40000 dekarlık alan mera durumundadır ve tamamen
bitki örtüsü ile kaplanmıştır. Koruma altına alınan bölge içerisinde yer alan ve yöre halkına
ait tarla arazisi durumunda olan 10000 dekarlık, alanda Enstitümüzün kontrolü altında
tarım yapılmaktadır. Açılan sondaj kuyuları ile 6000 dekarlık alan sulanarak bağ-bahçe
oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak, yaşlanan ağaçların yenilenmesi ve Enstitü bünyesinde
bölgeyle ilgili araştırma projeleri de bu alanda gerçekleştirilmektedir. Erozyon kontrol
altına alındıktan sonra bölgede tarıma dayalı ekonomik hareket yaratılmıştır. Karapınar,
geçmişteki acı günlerini unutmaya ve yarına güvenle bakmaya başlamıştır. Geçmişteki
yaşanan acı günlerden ve erozyondan kurtulmanın sevincini her yıl Haziran ayında
Uluslararası boyutta "Toprak Bayramı" olarak kutlamakta ve bu şekilde geçmişte
yaşananları, yapılan çalışmaları ve kazanılan başarıyı gelecek nesillere aktarmayı
amaçlamaktadır. Karapınar, erozyondan kurtulmanın sevinciyle birlikte devlet-vatandaş
işbirliği ve sorunların çözümünde toplumsal katılımın başarılı bir örneği olarak yeni
ziyaretçilerini beklemektedir.
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Özet
Bu çalışmada; TÜBİTAK tarafından desteklenen Ulusal Mera ve Kullanım Projesi kapsamında
Eskişehir ili mera alanlarından 142 çalışma noktasında erozyon ve diğer mera değerlerinin ilişkileri
ve bu ilişkilerin erozyon üzerine etki oranları incelenmiştir. Rakım, derinlik, otlatma, Yıllık Yağış
değeri, köye uzaklık ve kaplılık, pH, Kireç, ince kum, Mera Durum ve Islah sınıfı, Redis - Mera
Durum Sınıfı, Duraktaki farklı bitki sayısı, Duraktaki İstilacı, Baklagil, Diğer familya tür sayıları,
Çıplak Alan Dahil Azalıcı, Çoğalıcı, İstilacı türler, Botanik Kompozisyonda Azalıcı, Çoğalıcı,
Buğdaygil, Çok Yıllık, İki - Çok Yıllık türler, Çıplak Alan Dahil Baklagiller, Buğdaygiller, Diğer
familyalar, Çok Yıllık türler incelenmiştir. Faktörlerin %1 ve %5 seviyesinde olumlu, olumsuz
ilişkileri belirlenmiştir. Meranın konumu, otlatma değerleri, gübreleme, bazı toprak değerleri, bazı
mera durumu ile ilgili değerler, bazı durak bitki bilgileri, büyük toprak gurubu ve eğim derinlik
kombinasyonu ile ilişkilerinin önemsiz olduğu belirlenmiştir. Buna ilaveten; değişkenlerin
doğrudan ve dolaylı etkileri için PATH analizi katsayıları değerlendirilmiştir. Erozyon üzerine
rakımın doğrudan etkisi %64.60, derinliğin etkisi % 65.69, otlatmanın etkisi % 28.31, Yıllık Yağış
değerinin %37.04, köye uzaklığın %0.81, kaplılığın (NDVI) etkisi % 12.56, pH’nın % 12.52, Kireç
% 15.43, ince kum % 25.28, Mera Durum sınıfı %29.82, Islah Durumu, %55.87, Redis - Mera
Durum Sınıfı %70.61, Duraktaki farklı bitki sayısı %81.29, Duraktaki Baklagil tür sayısı %51.14,
Duraktaki Diğer familya tür sayısı % 67.26, Çıplak Alan Dahil Azalıcı türler %21.52, Çıplak Alan
Dahil Çoğalıcı türler %46.28, Çıplak Alan Dahil İstilacı türler %2.00, Botanik Kompozisyon
Azalıcı türler %20.99, Botanik Kompozisyon Çoğalıcı türler % 50.09, Çıplak Alan Dahil Diğer
familyalar % 2.02, Çıplak Alan Dahil Baklagiller %40,63, Çıplak Alan Dahil Buğdaygiller %44.20,
Botanik Kompozisyondaki Baklagillerin %27.73, Botanik Kompozisyon Buğdaygillerin %47.68,
Çıplak Alan Dahil Çok Yıllık türlerin %19.48, Botanik Kompozisyon İki - Çok Yıllıklar %32.27
olarak öne çıkan değerler olmuştur. Bu sonuçlar bize erozyonun çeşitli faktörlerin etkisi altında
farklı oranlarda etkilendiğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Erozyon, Mera, Toprak, Topografya, Etki

THE EFFECTS OF TOPOGRAPHY, SOIL, PRECIPITATION AND
PLANT GROUPS ON EROSION FACTOR IN ESKİŞEHİR
GRASSLAND AREAS
Abstract
Within the scope of the “Use and Management of National Grassland Project” supported by
TÜBİTAK, the relationship between erosion and other pasture values and the effects of these
relations on erosion were examined at 142 study points in Eskişehir province pasture areas.
Altitude, Grazing, Annual Rainfall value, Kennel distance and cover, pH, Lime, Fine sand, Pasture
Condition and Improvement Class, Redis - Pasture Condition Class, Number of different plants on
the duck, Number of different family species on the duck, Multi - annual varieties, Deciduous,
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Reproducible, Invasive species included in the field, Degraded, Reproducible, Wheatgermine,
Multi - annual, Two - Multi - annual varieties, Legumes including bare field, Wheatgrass, Other
families, Multi - annual varieties were investigated. Positive and negative associations were
determined at 1% and 5% level of the factors. It has been determined that the relationship with the
location of the pasture, grazing values, fertilization, some soil values, values related to some
pasture status, some stall vegetation information, large soil group and slope depth combination are
insignificant. In addition; PATH analysis coefficients were evaluated for direct and indirect effects
of variables.The direct effect of altitude on erosion was 64.60%, the depth effect was 65.69%, the
cultivating effect was 28.31%, the annual precipitation value was 37.04%, the kinship distance was
0.81%, the coating NDVI effect was 12.56%, pH was 12.52%, lime was 15.43% 25.28%, Rural
Condition Classification% 29.82, Conditional Condition,% 55.87, Redis - Pasture Condition
Class% 70.61%, Ducumber different plant number% 81.29, Ducumber legume% 51.14%, Duchen
Other species% 67.26, 21.52, Botanical Composition Lowering Species 20.99%, Botanical
Composition Reproducing Species 50.09%, Naked Areas Including Legumes 40.63%, Nude Field
Including Wheatgrass 44.20%, Botanical Composite Pulses 27.73%, Botanical Composition
Wheatgrass 47.68%, Naked Area Including Multi Annual Species 19.48% of the grains, 2% of the
Botanical Composition, and 32.27% of the Annuals.
Key Words: Erosion, Grassland, Soil, Topography, Effect

1. GİRİŞ
Toprak parçacıklarının hareket halindeki su ve rüzgârlarla bulunduğu yerden
koparılarak başka yerlere taşınıp, yığılması olayı “Erozyon” olarak tanımlanır. Bu olay
doğal koşullar içerisinde oluşuyorsa “Doğal Erozyon”, doğanın tahribi sonucu ortaya
çıkıyorsa “Hızlandırılmış Erozyon” ismi verilir (Akgül ve Akyürek, 1979). Aşındırıcı güce
göre erozyon, su veya rüzgâr erozyonu olarak da ayrılabilir (Altın, 1999).
Toprak erozyonu, mevcut toprak parçacıklarının fiziksel hareketi ile toprağın
bozulması olup, iklim, bitki örtüsü, toprak, topografya ve jeoloji ve insan aktiviteleri
özellikle toprak erozyonunun sebepleri arasında ilk sıradadırlar. Toprak erozyonunun
önemli yan etkileri arasında toprakların tarım verimliliğindeki düşüş olarak ifade edilebilir.
Ülkemizdeki toprakların %7.22'sinde hafif, %20.04'ünde orta, %36.42'sinde
şiddetli, %22.32'sinde çok şiddetli olmak üzere toplam %83.20'sinde erozyon
yaşanmaktadır (MDKV, 2005). Erozyon nedeni ile toprağın verimi azalmakta, besin
maddeleri yok olmakta, sular kirlenmekte, ürünlerde verim ve kalite düşmektedir.
Ülkemizde erozyon sonucu her yıl 500 milyon ton verimli toprak kaybolmaktadır (Doğan,
1995). Yurdumuz topraklarının %50.5’i % 0-20 oranında eğime, geri kalan %49.5’i ise
%20 ve daha yüksek eğime sahiptir. Eğimin az olduğu yerlerde tabaka erozyonu
görülmektedir (Karaşahin, 1995).
Topraklarımızın %64’ünde organik madde oranı %1’in altında, %22’sinde %1-2
arasında ve %14’ünde %2’nin üzerindedir (Karaşahin, 1995). Organik madde oranının
düşük seviyede olması toprak agregatlarındaki ayrışmayı kolaylaştırmakta ve erozyonun
artmasına sebep olmaktadır. Kil oranı %27’nin altında olan topraklar birbirlerine
yapışmayacağından rüzgârın hızına bağlı olarak taşınma miktarı artar.
Ülkemizde yapılan çeşitli araştırmalara göre meraların bitki örtülerinin toprağı
kaplama oranları Kırklareli’de %15.4 (Uluocak, 1978), Konya’da %26.5 (Özmen, 1971),
Erzurum’da 17.5 (Gökkuş, 1984), Ankara’da %8.2-28.3 (Bakır, 1970), Niğde’de %19.3
(Tükel, 1982) olarak belirlenmiştir. Bu oranlar dikkate alındığında, meralarımızda
erozyonun görülme ihtimalinin çok yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır (Balabanlı ve ark.,
2005).
Toprak organik maddesi toprağın gözenekliliğini arttırır, böylece toprakların
sızıntısını ve su tutma kapasitesini arttırır, böylece bitkiler için daha fazla su
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kullanılabilirliği sağlanır ve erozyona neden olan yüzey akışını ve kimyasal kirlenmeyi
engeller (Lal ve ark., 1998). Arriaga (2003) doymuş toprak hacim yoğunluğunun ve
hidrolik iletkenliğinin erozyon şiddeti ile hafifçe arttığını belirtmiştir.
Doğal bitki örtüsü (ormanlar, çalılar veya otlak alanları), toprağı erozyona karşı
etkili bir şekilde korunduğundan, su erozyonu çoğunlukla ekilebilir yamaçlarda
görülmektedir (Jankauskas, 1996). Toprağın erozyonla yer değiştirme hızı, eğimin dikliği,
toprak işleme ekipmanı ve toprak işleme operasyonlarının yönüne bağlı olup çiftçiler
sıklıkla hem su hem de rüzgâr erozyonu için olumlu koşullar oluşturmaktadırlar. Erozyon
önleyici ot tohum ürünü rotasyonları (>% 50 çim) %2-50, 5-10 ve 10-14 ekilebilir
eğimlerdeki toprak kayıplarını %77-81 azaltırken tahıl çimi rotasyonu (<% 50 çim ), %2124 azaltmıştır (Jankauskas, Jankauskiene, 2003).
Tasser ve ark. (2003), mera alanlarının doğal çayır alanlarına göre çok daha az
erozyon riski taşıdığı belirlenmiştir. Bu durum, vejetasyonda bulunan bitki türlerinin
farklılığına bağlanmış ve örtü çimleri, yabancı otlar, bodur çalılar gibi toplam kök
uzunluğu ve köklenme yoğunluğu toprağın derinliklerine kadar olan bitki türlerinin
sayılarının fazla olmasının erozyon riskini azalttığı bildirilmiştir Endonezya’da 5 otlatma
yapılan alanlarda erozyonun minumum seviyeye indiği belirlenmiştir (Nitis ve ark., 1990).
Hindistan’da yüzeysel derinlikteki alanlara oluşturulan plantasyonlarda küçükbaş
otlatılarak erozyon durum çalışması neticesinde arazinin erozyondan daha az etkilendiği
tespit edilmiştir (Kulkarni, 1989).
Standardize edilmiş değişkenler arasındaki ilişki sistemlerini inceleyen bir analiz
tekniği olarak da bilinen Path Analizi tekniği, birbirleriyle sebep-sonuç ilişkisi içinde
olduğu düşünülen değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren path diyagramlarının
oluşturulması, değişkenler arasındaki doğrusal ilişkilerin derecesini gösteren korelasyon
katsayılarının direkt etkiler, dolaylı etkiler ve bileşik path katsayılarına ayrılarak analiz
edilmesi ve analiz sonuçlarının doğru bir şekilde yorumlanması işlemlerini kapsar (Dağdaş
ve ark. 2006).
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Ulusal mera kullanım ve yönetim projesi (TÜBİTAK-106G017) dâhilinde Eskişehir
ilinde mera vejetasyon çalışmaları yapılan 142 mera alanı üzerinden değerlendirmeler
yapılmıştır.
Yöntem
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sorumluluk alanından
Eskişehir, ili mera alanlarında vejetasyon etüdü yapılmış ve etüt yapılan her bir noktadan
alınan toprak örneklerinin kimyasal ve fiziksel özellikleri belirlenmiş, topoğrafya ve yağış
bilgileri kullanılmıştır. Path analizi kullanılarak mera alanlarında bazı faktörlerin erozyona
etkileri doğrudan ve dolaylı olarak incelenmiştir.
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Rakım

Eğim

Taşlılık

Derinlik

Otlatma

Yıllık
yağış

Yağışotlatma
gücü

NDVİ
ortalama

-0.043ns

0.049ns

0.049ns

0.285**

-0.179*

0.294**

0.033ns

0.085ns

Köye
uzaklık

1 -0.282** -0.106ns
-0.282**

Yöney

Erozyon derecesi

Rakım

Erozyon
derecesi

Çizelge 1. Erozyon-alan verileri arası korelâsyon tablosu

1

0.012ns

-0.022ns

-0.128ns -0.254**

-0.053ns -0.140ns

-0.128ns

0.100ns -0.469** -0.213**

-0.194*

Derinlik

0.285**

0.035ns

-0.012ns

Otlatma

-0.179*

0.100ns

0.229**

0.145ns

-0.014ns -0.022ns -0.313**

Yıllık yağış

0.294** -0.469**

-0.190*

0.058ns

0.028ns

0.127ns

0.240**

1 -0.313**

0.386**

0.033ns

0.187*

1 -0.281**

-0.002ns

-0.141ns

0.226**

0.248**

0.386** -0.281**

1

Çizelge1’in incelenmesinde Erozyon ile rakım arasında olumsuz çok önemli ilişki
(P<0.01), erozyonla derinlik arasında olumlu çok önemli (P<0,01),erozyonla otlatma
arasında olumsuz önemli (P<0.05) ve erozyonla yıllık yağış arasında olumlu çok önemli
(P<0.01) ilişki belirlenirken diğer özellikler arasında herhangi bir ilişki belirlenememiştir.
Erozyon bağımlı değişken alınarak yapılan path analizi sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Erozyon-alan verileri için incelenen konular açısından path analizi

Doğrudan etkisi
Dolaylı etkileri
Köye uzaklık

RAKIM İÇİN
YILLIK TOPLAM YAĞIŞ İÇİN
PATH
Korelasyon
PATH
Korelasyon
%
%
katsayısı
katsayısı
katsayısı
katsayısı
-0.2075 64.60
-0.282** Doğrudan etkisi
0.1297
37.04
0.294**
Dolaylı etkileri
0
0.00
Rakım
0.0973
27.81

Yöney

0.0012

0.36

Köye uzaklık

0.0002

0.05

Eğim

-0.0019

0.58

Yöney

-0.003

0.86

Taşlılık

0.0073

2.28

Eğim

0.001

0.28

Derinlik

-0.0263

8.20

Taşlılık

-0.0125

3.57

Otlatma

-0.0053

1.65

Derinlik

0.0792

22.61

Harita yıllık yağış
Yağış-otlatma gücü
değerleri
NDVİ vejetasyon
ortalama

-0.0608

18.94

0.0149

4.25

0.0068

2.13

-0.0072

2.07

0.004

1.26

Otlatma
Yağış-otlatma
gücü değerleri
NDVİ vejetasyon
ortalama

-0.0052

1.48
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DERİNLİK İÇİN
PATH
%
katsayısı
0.2053
65.69

Doğrudan etkisi

Korelasyon
katsayısı

0.285** Doğrudan etkisi

Dolaylı etkileri

OTLATMA İÇİN
PATH
%
katsayısı
-0.0529
28.31

Korelasyon
katsayısı

-0.179*

Dolaylı etkileri

Rakım

0.0266

8.52

Rakım (Metre)

-0.0208

11.13

Köye uzaklık

0.0002

0.07

Köye uzaklık

-0.0002

0.11

Yöney

-0.0018

0.58

Yöney

-0.0076

4.04

Eğim

-0.0004

0.14

Eğim

-0.0005

0.27

Taşlılık

-0.0066

2.11

Taşlılık

0.0011

0.61

Otlatma

0.0166

5.31

Derinlik

-0.0644

34.44

0.05

16.00

-0.0364

19.49

-0.0011

0.34

0.0001

0.04

-0.0039

1.25

Yıllık yağış
Yağış-otlatma
gücü değerleri
NDVİ vejetasyon
ortalama

0.0029

1.57

Yıllık yağış
Yağış-otlatma gücü
değerleri
NDVİ vejetasyon
ortalama

Çizelge 2’de görüldüğü üzere erozyon bağımlı değişken, diğer veriler bağımsız
değişken olarak alınmış olup, erozyonla ilişkiye sahip olan rakımın doğrudan etkisi
%64.60; toprak derinliğinin doğrudan etkisi %65.69; otlatmanın doğrudan etkisi %28.31
ve yıllık yağışın doğrudan etkisi ise 37.04 olarak belirlenmiştir.
Bu açıklamalar ışığında erozyon ile alan arasındaki ilişkide toprak derinliği, rakım,
yağış ve otlatmanın oldukça etkili olduğu belirlenmiştir.

Yarayışlı
Fosfor

Yarayışlı
Potasyum

Organik
Madde

Çok İnce
Kum

Kum

Silt

Kil

Bünye Sınıfı

Nem

Hacim
Ağırlığı

Tarla
Kapasitesi

Solma
Noktası

Hidrolik
İletkenlik

Erodibilite
(K Faktörü)

Strüktür
Kodu

Permeabilite
Kodu

1

0.13
1ns

0.04
8ns

0.16
0*

0.17
3*

0.07
5ns

0.13
5ns

0.05
6ns

0.19
1*

0.06
9ns

0.03
7ns

0.11
3ns

0.00
2ns

0.09
7ns

0.07
0ns

0.07
2ns

0.04
2ns

0.00
3ns

0.01
8ns

0.13
4ns

0.13
0ns

pH

0.16
0*

0.00
5ns

0.01
3ns

1

0.32
7**

0.00
2ns

0.08
1ns

0.24
0**

0.11
1ns

0.16
8*

0.03
3ns

0.23
6**

0.22
8**

0.07
6ns

0.17
8*

0.17
0*

0.20
7*

0.15
5ns

0.04
0ns

0.14
6ns

0.04
0ns

Kireç

0.17
3*

0.13
9ns

0.32
7**

1

0.14
0ns

0.07
0ns

0.04
4ns

0.26
7**

0.27
8**

0.18
9*

0.22
9**

0.27
1**

0.33
4**

0.17
9*

0.21
7**

0.33
5**

0.27
2**

0.26
2**

0.21
2**

Çok
İnce
Kum

0.19
1*

0.20
4*

0.11
1ns

0.26
7**

0.03
7ns

0.12
3ns

0.09
0ns

1

0.19
2*

0.17
2*

0.35
9**

0.07
4ns

0.18
7*

0.27
0**

0.22
9**

0.09
3ns

0.43
2**

0.20
4*

0.21
1**

0.00
4ns
0.11
9ns

0.06
0ns
0.27
9**

M değeri

Su ile
Doymuşluk

Erozyon
Derecesi

Toplam Tuz
Su ile
Doymuş
Toprakta
pH
Kireç

Erozyon
Derecesi

Çizelge 3. Erozyon-toprak özellikleri arası korelasyon tablosu

0.1
38n
s
0.1
18n
s
0.1
03n
s
0.5
62*
*

Çizelge 3’ün incelenmesinde Erozyon ile Su ile Doymuş Toprakta pH arasında
olumsuz önemli ilişki (P<0.05), erozyonla Kireç arasında olumsuz önemli (P<0.05),
erozyonla Çok İnce Kum arasında olumlu önemli (P<0.05) ilişki belirlenirken diğer
özellikler arasında herhangi bir ilişki belirlenememiştir.
Türkiye geneline bakıldığında toprakların organik madde miktarının az olduğu
görülmektedir. Bunu sırasıyla orta, çok az, iyi ve yüksek olan toprakların izlediği
bildirilmektedir. Eskişehir ili topraklarının organik madde miktarı ise çok az %13.1; az
%38.7; orta %32.8; iyi %10.8 ve % 4.6 yüksek olduğu bildirilmiştir (Eyüpoğlu, 1999).
Eskişehir ili mera topraklarının erozyona duyarlılık dereceleri fiziksel ve kimyasal
özelliklerine bağlı olarak değişmekle beraber eğimin ve kaplılığın etkisi belirlenmiş olup,
K faktörü tanımı açısından sınıf dağılım (%) ve metrik sistem sınıfı sırasıyla, çok az
aşınabilir, az aşınabilir, orta derecede aşınabilir, kuvvetli derecede aşınabilir ve çok
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kuvvetli derecede aşınabilir, (0); (0) - (0.05); (0.0066) – (0.1); (0.0132) – (0.2); (0.0264) –
(0.4), (0.0791); buna göre 1 meranın çok az aşınabilir (%0.7; 0.005); 2 meranın az
aşınabilir (%1.4; 0.009-0.012); 40 adet meranın orta derecede aşınabilir (%28.2; 0.0140.026) ve 99 adet meranın kuvvetli derecede aşınabilir (%69.7; 0.027-0.050) olduğu tespit
edilmiştir (Aygün ve ve ark., 2013).
Topraktaki organik maddesinin tarım yapılan geniş alanlar içerisinde istikrarının
birçok faktör tarafından etkilendiği ve karmaşık etkileşimler halinde olduğu, yapılan
araştırmada mera topraklarında toprak organik maddesi ile iklim ve toprak yapısı
arasındaki ilişkiler araştırılmış, topraktaki organik maddenin yağış ve kil içeriğine bağlı
olarak arttığı ve sıcaklığa bağlı olarak azaldığı bildirilmiştir (Burke, 1989). Eskişehir
meralarına ait toprakların organik madde miktarlarının belirlemesi çalışması neticesinde 17
adet mera toprağının organik madde içeriğinin çok az (%12; 0.40-0.99), 55 adet mera
toprağının az (%39; 1.18-1.96) organik madde ihtiva ettiği, 38 adet mera toprağının orta
(%27; 2.01-2.77), 12 adet mera toprağında organik madde içeriğinin iyi (%8; 3.01-3.54) ve
20 adet mera toprağının ise yüksek (%14; 4.16-27.40) organik madde ihtiva etmektedir
(Aygün ve ark,.2013)
Erozyon bağımlı değişken alınarak yapılan path analizi sonuçları Çizelge 4’de
verilmiştir
Çizelge 4. Erozyon-toprak özellikleri için incelenen konular açısından path analizi
SU İLE DOYMUŞ TOPRAKTA PH İÇİN
PATH
Korelasyon
%
katsayısı
katsayısı
Doğrudan etkisi -0.1122
12.52
-0.160*
Dolaylı etkileri
Su ile doymuşluk -0.0011
0.13
Toplam tuz %
-0.0002
0.03
Kireç (CaCO3)
-0.0903
10.07
%
Yarayışlı fosfor
0
0.00
(P2O5) (kg/da)
Yarayışlı potasy.
-0.0078
0.87
(K2O) (kg/da)
Organik madde
-0.0005
0.06
%
Çok ince kum % 0.0539
6.02
Kum %
-0.1047
11.69
Silt %
-0.0287
3.20
Kil %
0
0.00
Bünye sınıfı
0.0674
7.52
Nem %
-0.015
1.68
Hacim ağırlığı
-0.0457
5.10
gr/cm3
Tarla kapasitesi
0.0145
1.62
%
Solma noktası % 0.0676
7.54
Hidrolik
0.0898
10.02
iletkenlik
Erodibilite (K
-0.0219
2.44
faktörü)
Strüktür kodu
-0.0999
11.15
Permeabilite
0.0268
2.99
kodu
M değeri
0.0481
5.36

KİREÇ (CACO3) % İÇİN
PATH
Korelasyon
%
katsayısı
katsayısı
Doğrudan etkisi -0.2764
15.43
-0.173*
Dolaylı etkileri
Su ile doymuşluk -0.0314
1.75
Toplam tuz %
0.0001
0.00
Su ile doymuş
-0.0366
2.04
toprakta pH
Yarayışlı fosfor
0.0012
0.07
(P2O5) (kg/da)
Yarayışlı potasy.
-0.0068
0.38
(K2O) (kg/da)
Organik madde
0.0001
0.01
%
Çok ince kum % 0.13
7.26
Kum %
-0.173
9.66
Silt %
0.1644
9.18
Kil %
0
0.00
Bünye sınıfı
0.0803
4.48
Nem %
0.0118
0.66
Hacim ağırlığı
-0.0857
4.78
gr/cm3
Tarla kapasitesi
0.0153
0.85
%
Solma noktası% 0.0709
3.96
Hidrolik
0.1945
10.86
iletkenlik cm/sa
Erodibilite (K
-0.1504
8.39
faktörü)
Strüktür kodu
-0.1799
10.04
Permeabilite
0.1408
7.86
kodu
M değeri
-0.042
2.35
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ÇOK İNCE KUM % İÇİN
PATH katsayısı
%
Doğrudan etkisi

0.4876

25.28

Su ile doymuşluk

0.0461

2.39

Toplam tuz %

0.0021

0.11

Su ile doymuş toprakta pH

-0.0124

0.64

Kireç (CaCO3) %

-0.0737

3.82

Yarayışlı fosfor (P2O5) (kg/da)

-0.0003

0.02

Yarayışlı potasyum (K2O) (kg/da)

0.0119

0.62

Organik madde %

-0.0002

0.01

Kum %

0.1199

6.22

Silt %

0.1493

7.74

Kil %

0

0.00

Bünye sınıfı

-0.022

1.14

Nem %

0.0552

2.86

Hacim ağırlığı gr/cm3

0.048

2.49

Tarla kapasitesi %

-0.0231

1.20

Solma noktası %

-0.0749

3.88

Hidrolik iletkenlik cm/saat

-0.0539

2.79

Erodibilite (K Faktörü)

-0.2394

12.41

Strüktür kodu

0.1398

7.25

Permeabilite kodu

-0.1399

7.25

M değeri

-0.229

11.87

Korelasyon katsayısı
0.191*

Dolaylı etkileri

Çizelge 4’de görüldüğü üzere erozyon bağımlı değişken, diğer veriler bağımsız
değişken olarak alınmış olup, erozyonla ilişkiye sahip olan Su İle Doymuş Toprakta Ph
için %12.52; Kireç (Caco3) için %15.43; Çok İnce Kum için %25.28 olarak belirlenmiştir.
Bu açıklamalar ışığında erozyon ile alan arasındaki ilişkide Su İle Doymuş
Toprakta Ph, Kireç ve Çok İnce Kum özelliklerinin erozyon üzerine etkili oldukları
belirlenmiştir.
Toprak bir yönden üzerinde yetişen bitkilerin yetişme ortamı ve besin kaynağı diğer
taraftan da bitki tarafından korunan, sadece ve sadece bitki örtüsünce korunabilen doğal
kaynaklardandır. Bitki örtüsünün toprağı kaplama alanı azaldıkça erozyon artmakta, ancak
bu artış linear bir ilişki sergilememektedir. Bitki ile kaplı alan %30’ların altına düştüğü
zaman su; %15’lerin altına indiği zaman da rüzgâr erozyonu hızla artmaktadır.
Yurdumuz meralarında hâkim durumda bulunan buğdaygil türlerinin yumak formlu
olmaları ülkemiz meraları açısından şans olarak kabul edilebilir (Altın, 1999). Bu
açıklamalar ışığında erozyon ile mera özellikleri arasındaki Mera Sağlık Durum Sınıfı,
Mera Durum sınıfı, Islah Durumu, Redis - Mera Durum Sınıfı özelliklerinin erozyon
üzerine etkili oldukları belirlenmiştir.
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Çizelge 5. Erozyon- duraktaki bitki sayıları özellikleri arası korelasyon tablosu
Duraktaki
farklı bitki
sayısı

Erozyon
derecesi
Erozyon derecesi

1

Duraktaki
azalıcı tür
sayısı

Duraktaki
çoğalıcı tür
sayısı

Duraktaki
istilacı tür
sayısı

0.228**

0.131ns

0.046ns

0.230**

Duraktaki farklı bitki sayısı

0.228**

1

0.467**

0.496**

0.969**

Duraktaki azalıcı tür sayısı

0.131ns

0.467**

1

0.239**

0.303**

Duraktaki çoğalıcı tür sayısı

0.046ns

0.496**

0.239**

1

0.321**

Duraktaki istilacı tür sayısı

0.230**

0.969**

0.303**

0.321**

1

Çizelge 5’nin incelenmesinde; erozyon ile duraktaki farklı bitki sayısı arasında
(P<0.01) ve duraktaki istilacı tür sayısı arasında (P<0.01) olumlu çok önemli ilişki
belirlenmiştir.
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Şekil 1. Eskişehir meralarında erozyon açısından K faktörü (erodibilite) sınıfları ile etkilerine göre bitki gurupları.
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Şekil 1’de Eskişehir meralarında erozyon açısından K faktörü sınıfları ile etkilerine
göre bitki gurupları görülmektedir. İlgili haritada etkilerine göre (azalıcı, çoğalıcı, istilacı)
bitki guruplarının dağılımı pasta grafikler olarak gösterilmiştir. Hutchinson (2000),
tarafından geliştirilen "Thin plate smoothing spline" metodu ile k faktörü haritası elde
edilmiştir. Duraklar için hesaplanan veriler ile haritada tahmin edilen k faktörü değerleri
arasında r² =0.74 korelasyon katsayısı bulunmaktadır.
Erozyon bağımlı değişken alınarak yapılan path analizi sonuçları Çizelge 6’de
verilmiştir.
Çizelge 6. Erozyon-duraktaki bitki özellikleri için incelenen konular açısından path
analizi
DURAKTAKİ FARKLI BİTKİ SAYISI İÇİN
DURAKTAKİ İSTİLACI TÜR SAYISI İÇİN
PATH
Korelasyon
PATH
Korelasyon
%
%
katsayısı
katsayısı
katsayısı
katsayısı
Doğrudan etkisi
0.257 81.29
0.228** Doğrudan etkisi
0
0.00
0.230**
Dolaylı etkileri
Duraktaki azalıcı
tür sayısı
Duraktaki
çoğalıcı tür
sayısı
Duraktaki istilacı
tür sayısı

0.015

4.75

-0.0441

13.96

0

0.00

Dolaylı etkileri
Duraktaki
Buğdaygil tür
sayısı
Duraktaki
Diğer familya
tür sayısı
Duraktaki
çoğalıcı tür
sayısı

0.249

86.66

0.0097

3.39

-0.0286

9.95

Çizelge 6’de görüldüğü üzere erozyon bağımlı değişken, diğer veriler bağımsız
değişken olarak alınmış olup, erozyonla ilişkiye sahip olan duraktaki farklı bitki sayısı için
%81.29 olarak belirlenmiştir. Erozyon ile Duraktaki farklı bitki sayısı özelliklerinin
erozyon üzerine etkili oldukları belirlenmiştir.
Erozyon ile duraktaki bitki sayıları özellikleri incelendiğinde; erozyon ile Duraktaki
baklagil tür sayısı arasında (P<0.05) ve Duraktaki diğer familya tür sayısı arasında
(P<0.01) olumlu çok önemli ilişki belirlenmiştir. Erozyon bağımlı değişken alınarak
yapılan path analizi sonuçları Çizelge 7’de verilmiştir.
Çizelge 7. Erozyon-duraktaki baklagil, buğdaygil ve diğer familyalara ait bitki
özellikleri için incelenen konular açısından path analizi
DURAKTAKİ BAKLAGİL TÜR SAYISI İÇİN
DURAKTAKİ DİĞER FAMİLYA TÜR SAYISI
PATH
Korelasyon
PATH
Korelasyon
%
%
katsayısı
katsayısı
katsayısı
katsayısı
Doğrudan etkisi
0.1062 54.14
0.196* Doğrudan etkisi
0.1408 67.26
0.209**
Dolaylı etkileri
Duraktaki Buğdaygil
tür sayısı
Duraktaki diğer
familya tür sayısı

0.0128

6.51

0.0772

39.35

Dolaylı etkileri
Duraktaki
Baklagil tür sayısı
Duraktaki
Buğdaygil tür
sayısı

0.0582

27.83

0.0103

4.91

Çizelge 7’de görüldüğü üzere erozyon bağımlı değişken, diğer veriler bağımsız
değişken olarak alınmış olup, erozyonla ilişkiye sahip olan Duraktaki Baklagil tür sayısı
için %54.19 ve Duraktaki Diğer Familyalar için %67.26 olarak belirlenmiştir.
672

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Bu açıklamalar ışığında erozyon ile Duraktaki Baklagil tür sayısı ve Duraktaki
Diğer Familyalar özelliklerinin erozyon üzerine etkili oldukları belirlenmiştir.
Çizelge 8. Erozyon- durak botanik kompozisyonu özellikleri arası korelasyon tablosu
Erozyon
derecesi

Erozyon derecesi

Durak botanik
kompozisyon
(%)

Çıplak
alan

1 0.149ns

Çıplak alan
Durak botanik
kompozisyon (%)
Hesaba katılacak çoğalıcı
tür oranı (% çoğalıcı)
Hesaba katılacak türlerin
oranı (%)
Redis - mera kalite
derecesi

Hesaba
katılacak
çoğalıcı % tür
oranı

Hesaba
katılacak
türlerin
oranı (%)

Redis - mera
kalite
derecesi

-0.149ns

0.092ns

0.018ns

-0.038ns

1
-0.149ns
1.000**
0.092ns
0.220**
0.018ns
0.280**

-1.000**

-0.220**

-0.280**

-0.194*

1

0.220**

0.280**

0.194*

0.220**

1

0.403**

0.385**

0.280**

0.403**

1

0.240**

-0.038ns -0.194*

0.194*

0.385**

0.240**

1

0.149ns

Çizelge 8’in incelenmesinde; erozyon ile incelenen diğer kriterler arasında herhangi
bir ilişki belirlenememiştir.
Çizelge 9. Erozyon- durak familya özellikleri arası korelasyon tablosu
Erozyon
derecesi

Erozyon derecesi
Çıplak alan dahil
baklagil
Çıplak alan dahil
buğdaygil
Çıplak alan dahil
diğer familya
Botanik
kompozisyon baklagil
Botanik kompozisyon
buğdaygil

Çıplak
alan
dahil
baklagil

1

0.045ns

0.045ns

Çıplak
alan dahil
buğdaygil

0.057ns

Çıplak
alan
dahil
diğer
familya

Botanik
kompozi
syon
baklagil

Botanik
kompozisyon
buğdaygil

Botanik
kompozisyon
diğer
familyalar

-0.198*

0.052ns

0.124ns

-0.150ns

1

-0.147ns -0.115ns

0.983**

-0.228**

-0.214**

0.057ns -0.147ns

1 -0.709**

-0.213**

0.960**

-0.882**

-0.198* -0.115ns

-0.709**

1

-0.144ns

-0.820**

0.902**

0.052ns

0.983**

-0.213** -0.144ns

1

-0.267**

-0.181*

0.124ns -0.228**

0.960** -0.820**

-0.267**

1

-0.899**

Çizelge 9’un incelenmesinde; erozyon ile incelenen diğer kriterlerden çıplak alan
dâhil diğer familyalar arasında (P<0.05) seviyesinde olumsuz önemli ilişki belirlenmiştir.
Erozyon bağımlı değişken alınarak yapılan path analizi sonuçları Çizelge 10’da
verilmiştir.
Çizelge 10. Erozyon- durak familya özellikleri için incelenen konular açısından Path
analizi
ÇIPLAK ALAN DÂHİL DİĞER FAMİLYA İÇİN
PATH katsayısı
%
Korelasyon katsayısı
0.041
2.02
-0.198*

Doğrudan etkisi
Dolaylı etkileri
Çıplak alan dâhil baklagil
Çıplak alan dâhil buğdaygil
Botanik kompozisyon baklagil
Botanik kompozisyon buğdaygil
Botanik kompozisyon diğer familya

-0.0723
0.8089
0.0667
-1.0425
0
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Çizelge 10’da görüldüğü üzere erozyon bağımlı değişken, diğer veriler bağımsız
değişken olarak alınmış olup, Çıplak alan dâhil diğer familyaların erozyon üzerine etkileri
%2.02 olarak belirlenmiştir.
Erozyon bağımlı değişken alınarak yapılan path analizi sonuçları Çizelge 11’de
verilmiştir.
Çizelge 11. Erozyon- durak tek-çok yıllık bitkiler özellikleri için incelenen konular
açısından path analizi
ÇIPLAK ALAN DÂHİL ÇOK YILLIK İÇİN
BOTANİK KOMPOZİSYON ÇOK YILLIK İÇİN
PATH
PATH
Korelasyon
Korelasyon
%
%
katsayısı
katsayısı
katsayısı
katsayı
Doğrudan etkisi
-0.256
19.48 -0.228** Doğrudan etkisi
0
0.00
-0.208**
Dolaylı etkileri
Çıplak alan dâhil tek yıllık

0.0471

3.58

Çıplak alan dâhil iki yıllık

0.0554

4.22

0.3071

23.36

-0.0866

6.58

-0.0091

0.70

-0.0346

2.63

-0.0892

6.79

0

0.00

-0.2949

22.44

0.1091

8.30

0.0128

0.97

Çıplak alan dâhil tek - iki
yıllık
Çıplak alan dâhil tek - çok
yıllık
Çıplak alan dâhil iki - çok
yıllık
Botanik kompozisyon tek
yıllık
Botanik kompozisyon iki
yıllık
Botanik kompozisyon çok
yıllık
Botanik kompozisyon tek
- iki yıllık
Botanik kompozisyon tek
- çok yıllık
Botanik kompozisyon iki çok yıllık

Dolaylı etkileri
Çıplak alan dâhil tek
yıllık
Çıplak alan dâhil iki
yıllık
Çıplak alan dâhil çok
yıllık
Çıplak alan dâhil tek iki yıllık
Çıplak alan dâhil tek çok yıllık
Çıplak alan dâhil iki çok yıllık
Botanik kompozisyon
tek yıllık
Botanik kompozisyon
iki yıllık
Botanik kompozisyon
tek - iki yıllık
Botanik kompozisyon
tek - çok yıllık
Botanik kompozisyon
iki - çok yıllık

0.0726

6.50

0.0985

8.81

-0.1942

17.37

-0.2013

18.00

-0.0767

6.86

0.0035

0.31

-0.0456

4.08

-0.1397

12.49

0.1983

17.74

0.0741

6.63

-0.0048

0.43

BOTANİK KOMPOZİSYON TEK YILLIK İÇİN
PATH Katsayısı
%
Doğrudan etkisi

Korelasyon Katsayısı

0.0467

8.00

Çıplak alan dâhil tek yıllık

-0.0747

12.80

Çıplak alan dâhil iki yıllık

-0.0277

4.74

Çıplak alan dâhil çok yıllık

0.1898

32.51

Çıplak alan dâhil tek - iki yıllık

0.0825

14.13

Çıplak alan dâhil tek - çok yıllık

-0.0134

2.29

Çıplak alan dâhil iki - çok yıllık

-0.0049

0.85

Botanik kompozisyon iki yıllık

0.0479

8.21

0

0.00

Botanik kompozisyon tek - iki yıllık

-0.0803

13.76

Botanik kompozisyon tek - çok yıllık

0.0026

0.44

Botanik kompozisyon iki - çok yıllık

0.0068

1.17

Dolaylı etkileri

Botanik kompozisyon çok yıllık
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Erozyon- Durak tek-çok yıllık bitkiler özellikleri arası korelasyonun
incelenmesinde; erozyon ile incelenen diğer kriterlerden çıplak alan dâhil çok yıllık türler
arasında (P<0.01) seviyesinde olumsuz çok önemli, botanik kompozisyon tek yıllık türler
arasında (p<0.05) olumlu önemli, botanik kompozisyon çok yıllık türler arasında (p<0.01)
olumsuz çok önemli ilişki belirlenmiştir.
Çizelge 11’de görüldüğü üzere erozyon bağımlı değişken, diğer veriler bağımsız
değişken olarak alınmış olup, erozyona çıplak alan dâhil çok yıllık türler %19.48; botanik
kompozisyon tek yıllık %8.00; oranlarında etkili olduğu belirlenmiştir.
4. SONUÇ
Sonuç olarak; toprağın en büyük düşmanı olan erozyonun meranın bulunduğu
alansal ilişkide; yükseklik, toprak derinliği, meranın değişimine etki eden önemli
unsurlardan otlatma, yağış ile ilişkisinin önemli olduğu, toprak özelliklerinin erozyonu
etkilediği, mevcut mera bitkilerinin, özellikle bitki sayısının en fazla etkileyen ya da
erozyonu önleyen etmen olduğu, baklagillerin derin kök sistemleri ile erozyona
etkilediğinden, diğer türlerin yoğunluğunun aynı şekilde etkilediği, mera alanlarındaki çok
yıllık bitkilerin ise erozyona daha fazla dayandıkları belirlenmiştir.
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Özet
Türkiye, arazi tahribatı, çölleşme ve kuraklığın etkileriyle mücadele etmek üzere Birleşmiş
Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesine (BMÇMS) 1998 yılında taraf olmuştur. Türkiye
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının BMÇMS 10 Yıllık Stratejisi ve Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM), Arazi Tahribatının
Dengelenmesinde ülkemiz adına sekretarya görevini üstlenmiştir. Uluslararası Çölleşmeyle
Mücadele Sözleşmesi (UNCCD)Taraflar Konferansı COP 12’nin Ankara’da 12-23 Ekim 2015
tarihleri arasında yapılan çalışmalarında; tüm ülkelerin yaşanabilir bir dünya için 2030 yılına kadar
Arazi Tahribatını Dengelenmesi (ATD) hedeflerine ulaşması için çalışmalar yapmaları
kararlaştırılmıştır. ATD üç temel veriye dayanmaktadır:
 Arazi örtüsündeki eğilimler
 Arazi verimliliğindeki eğilimler
 Yeraltı veya yüzeydeki karbon yutaklarındaki eğilimler.
Birbirini tamamlayan bu verilerden en önemlisi “Toprak Organik Karbon” (TOK) miktarının
arttırılmasıdır.
Ülkemizde kurumların katılımı ile yapılan “Türkiye Topraklarının Organik Karbon Durumunun
Belirlenmesi projesi” ATD çalışmalarında önemli bir girdi olacaktır. Ülkemizin 2030 yılı
hedefleri:
 Ormanlık alan %28.5 den % 30 düzeyine çıkarılacaktır.
 2011 yılında 12416 olan orman suçları sayısı 11000’e düşürülecektir.
 %87.3 olan orman zararlıları ile biyolojik, mekanik ve biyoteknik mücadele %90’a
çıkarılacaktır.
 Yangın başına düşen alan miktarı 2.7 hektardan 2.2 hektara indirilecektir.
 İnsan kaynaklı yangın sayısı %88’den %85’e düşürülecektir.
 Orman yangınlarına ilk müdahale süresi 45 dakikadan 15 dakikaya indirilecektir.
 15.000 km² alanda ağaçlandırma, 15000 km² alanda rehabilitasyon ve 7500 km² alanda
mera ıslahı hedeflenmektedir.
 Erozyon kontrolü, ağaçlandırma ve mera ıslahıyla, 1982 yılında taşınan süspanse sediment
miktarı 299 milyon ton iken 2013 yılında 178 milyon tona inmiş. 130 milyon ton/yıla
indirilmesi hedeflemektedir.
 Yeni sulamaya açılacak 22000 km² arazide, en az %0.98 artışla, TOK miktarı 218790 ton
artacaktır.
 Organik tarım, iyi tarım, toprak korumalı tarım yapılmasının destek ve teşviki ATD’de
pozitif etki oluşturacaktır.

LAND DEGREDATION IN TURKEY AND OBJECTIVES OF
PREVENTING LAND DEGREDATION IN 2030
Turkey is a party to United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in order to
struggle land degredation, desertification, and drought and their effects. On behalf of Turkey,
Ministry of Forestry and Water Affairs, General Directorate of Combatting Desertification and
Erosion took on a secreteriat according to UNCCD. UNCCD COP12 Conference was held in
Ankara on October 12-15, 2015. In this conference, it is determined that all countries have
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assignments for livable earth to balance land degredation. Land degredation is based on three basis
which are tendency of land cover, land productivity, and underground and surface carbon captured
areas. One of the most important data is enhancing the soil organic carbon. The output of the
Project of Determination of Soil Organic Carbon in Turkey will become an important input on
balancing of land degredation. Aims of 2030 year:
 Forest area will enlarge from 28.5% to 30%.
 The number of forest crime was 12416 in 2011 and will decrease 11000 level.
 Biological, mechanical, and biitechnical struggle with forest pests will increase from
87.3% to 90%.
 Area of unit fire will decrease from 2.7 ha to 2.2 ha.
 Number of antropogenic forest fire will decrease from 88% to 85%.
 First responce time on forest fire will decrease from 45 min. to 15 min.
 Quantity of sediment was 299 million tons in 1982 and 178 million tons in 2013. Also
quantity of sediment will decrease 130 million tons according to erosion control,
forestration and pasture improvement.
 Soil organic carbon will increase 218790 ton in agricultural lands with 0.98% increase.
 Organic farming, good farming, and soil conservation farming will have positive effect on
balancing land degredation.
1. GİRİŞ

Türkiye, Akdeniz iklim kuşağında, kurak ve yarı kurak bir bölgede bulunmaktadır.
Avrupa‐Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği bir konumda bulunması sebebiyle çeşitli
medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Gerek sahip olduğu farklı iklim ve toprak
özellikleri, gerekse topografik yapısı sebebiyle çölleşme ve kuraklıktan önemli derecede
etkilenmektedir (Türkiye ATD Ulusal Raporu,2016).
Dünya üzerinde ilk tarım uygulamalarının gerçekleştiği bölgelerin başında gelen
Türkiye’de uzun bir tarihsel sürece yayılan zirai uygulamalar, bu topraklar üzerindeki
yoğun insan baskısı, iklim değişikliğinin etkileri ile birlikte topraklar çölleşme tehdidi
altındadır. Bu tehdit, beraberinde getirdiği olumsuzlukların yanısıra, çölleşme ile mücadele
konusunda önemli bir bilgi birikimi ve tecrübe edinimini de sağlamıştır.
Türkiye’de ormanlık alan miktarı ülke genel alanının %28.5’idir. Ormanların
tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup sürdürülebilirlik ilkesi esas
alınarak yönetilmektedir. Bununla birlikte hava fotoğrafları ve yersel ölçümler yapılarak
düzenli aralıklarla orman envanteri yenilenmektedir (Türkiye ATD Ulusal Raporu,2016).
Başta iklim faktörleri olmak üzere orman yangınları, Kaçak odun kesimi, tarla
açma, otlatma baskısı ve zararları, Orman alanlarının kentsel yerleşim, turizm, madencilik,
enerji izinleri ve benzeri kullanımlar için tahsisi ve kullanımı sebebiyle Türkiye
ormanlarının önemli bir bölümü zarar görmüş ve tahribata uğramıştır (Türkiye ATD
Ulusal Raporu,2016).
Türkiye’de arazi bozulumu dikkate alınması gereken bir olgudur. Eğimli tarım
arazilerinde yanlış toprak işleme uygulamaları, tarım arazilerinin tarım dışı maksatlarla
kullanıma tahsis edilmesi ve yanlış zirai uygulamaların yanısıra mera alanlarının yaklaşık
%64’ünde çeşitli düzeylerde erozyon etkisinin görülmesi, orman ve doğal ekosistemlerin
tahrip olması ve kentleşmenin etkileri çölleşme ve arazi tahribatına neden olmaktadır. Bu
tahribat sebebiyle üretimde gelir kaybı yaşanmakta ve bu durum çiftçileri olumsuz şekilde
etkilemektedir. Arazi tahribatını takiben yaşanan bu verim kaybını telafi etmek için girdi
maddelerine olan ihtiyaç artmakta ve bu durum çiftçileri içinden çıkılmaz maddi zorluklara
sürüklemektedir. Bütün bu süreç neticesinde çölleşme ve arazi tahribatının etkileri daha da
artmaktadır. Ayrıca bozkır alanlarının önemli bir kısmı, zirai faaliyetler gerçekleştirilmek
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üzere tarım arazilerine dönüştürülmüş veya aşırı otlatma neticesinde tahrip edilmiştir.
Sulak alanlarsa en ciddi şekilde tahribata uğrayan doğal yaşam ortamlarının başında
gelmektedir (Türkiye ATD Ulusal Raporu, 2016).
Arazi bozulumunun toplumlar ve ekonomiler üzerinde önemli etkileri olmaktadır. ,
zira gıda güvenliğine zarar vermekte ve karbon emisyonuna, biyoçeşitlilik kaybına,
haşerelerin artmasına, kullanılabilir temiz suyun azalmasına ve etki yaptığı alanların ve
bunlar üzerinde yaşayan nüfusların iklim değişikliği karşısındaki kırılganlığının artmasına
neden olmaktadır.
Bugün araziler üzerindeki baskı öylesine kritik bir noktaya ulaşmıştır ki, arazilerin,
artan insan nüfusunun taleplerini karşılama kapasitesi konusunda ciddi kuşkular
uyanmıştır. (Land Degradation Neutrality: Issue Brief for Business, 2015).
Bilindiği gibi çölleşme 100’den fazla ülkede 1 milyar insanın geçim kaynaklarını
tehdit etmekte ve her yıl 12 milyon hektarlık ekilebilir arazi kuraklık sebebiyle
kaybedilmektedir. Dünya genelinde arazi tahribatının boyutları ve şiddeti, iklim
değişikliğinin, nüfus artışının ve sürekli artan doğal kaynak talebinin olumsuz etkileri ile
birlikte acil ve kararlı eylem gerektirmektedir. (Achieving Land Degradation Neutrality at
the Country Level: Building Blocks for LDN Target Setting, 2016
Bu bağlamda UNCCD kararları çerçevesinde üye ülkelerin 2030 yılına kadar arazi
tahribatının dengelenmesi hedeflerini belirlemeleri ve gerekli çalışmaları yapmaları
istenmektedir.
Arazi Tahribatının Dengelenmesi
Arazinin insan faaliyetlerinden kaynaklanan nedenlerle, doğal süreçlerle, daha
da şiddetlenen ve boyutları iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı nedeniyle sıklıkla
artan şekilde, biyolojik ve ekonomik üretkenlik kapasitesinin herhangi bir şekilde
azalması veya kaybedilmesi olgusu arazi bozulumu olarak adlandırılmaktadır (UNCCD,
2013)
Arazi tahribatının dengelenmesi ise UNCCD tanımlamasına göre "ekosistemden
sağlanan hizmetleri desteklemek için gerekli olan sağlıklı ve verimli arazi kaynakları
miktarının belirlenmiş zamansal ve mekansal ölçekler dâhilinde aynı kalması veya artması
durumu." dur.
Oysa Türkiye, arazi tahribatının izlenmesi ve arazi tahribatı risk haritası ve
modelleme çalışmaları kapsamında ülke şartlarına uygun 7 kıstas altında 48 gösterge ve
100’den fazla alt gösterge belirlemiştir. Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde,
Türkiye’de arazi tahribatına sebep olan etmenler arasında iklim, toprak, su, topografya
ve jeomorfoloji, arazi örtüsü ve arazi kullanımı, sosyo‐ekonomi ve yönetim olduğu tespit
edilmiştir (Türkiye ATD Ulusal Raporu, 2016).
Arazi Tahribatının Dengelenmesine Yönelik Çalışmalar-Hedefler
Türkiye’de yanan ormanlık sahalarda, söndürme çalışmalarının hemen ardından bir
yıl içinde doğal gençleştirme, suni gençleştirme, rehabilitasyon ve ağaçlandırma
çalışmaları yapılmakta. Ayrıca yanan orman alanları sürekli izlenerek tekrar ormana
dönüştürülmektedir (Türkiye ATD Ulusal Raporu, 2016).
Orman köylülerinin ihtiyaçlarının indirimli fiyatlarla kanuni yollardan karşılanması,
orman köyü nüfusunun önemli bir bölümünün şehir ve kasabalara göç etmesi, bazı
alternatif enerji kaynaklarının (kömür, tüp gaz, güneş enerjisi vb.) kullanımının
yaygınlaştırılması bu olumlu gelişmelere katkı sağlamıştır(Türkiye ATD Ulusal Raporu,
2016).
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Bunlara karşın Türkiye’de ormanların korunması, geliştirilmesi ve mevcut orman
varlığının arttırılması çalışmaları; Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon
çalışmaları ile hızla devam etmekte ,(Türkiye ATD Ulusal Raporu,2016).2008-2012 yılları
arasında gerçekleştirilen “Milli Ağaçlandırma Seferberliği” kapsamında yapılan
ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmaları, erozyonla
oluşan toprak kayıplarını azaltmada önemli katkılar sağlamıştır. Seferberlik kapsamında 5
yılda 2 milyon 529 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Son 12 yılda 4
milyon hektar alanda 3 milyar 500 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Bu çalışmalar
neticesinde Türkiye’nin orman alanı 1 milyon 500 bin hektar arttırılmıştır. 2023 yılı
sonuna kadar orman alanının %27.8 den %30’a çıkartılması hedeflenmektedir.
2023 yılına kadar, dünyamızdaki her insan için bir fidan olmak üzere 7 milyar
fidanı toprakla buluşturmak planlanmaktadır. Ayrıca, UNCCD Taraflar Konferansı (COP)
12’ye katılan her katılımcı için bir fidanın dikildiği, COP12 Hatıra Ormanı da tesis
edilmiştir.
Türkiye’de tarımsal arazi yönetiminin etkinleştirilmesine yönelik çeşitli planlama
ve proje çalışmaları yürütülmektedir. Bunlar arasında çiftçi bazında sulama, arazi
toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri, arazi kullanımına ilişkin planlama ve arazi
bilgi sistemi/veri tabanının kurulmasına yönelik çalışma konuları yer almaktadır (Türkiye
ATD Ulusal Raporu, 2016).
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD), çevre ve
kalkınmayı, sürdürülebilir arazi yönetimi ile ilişkilendiren ve yasal bağlayıcılığı olan
uluslararası bir anlaşmadır ve amacı” yoksulluğun azaltılmasını ve çevresel
sürdürülebilirliği desteklemek, çölleşmeyi, arazi bozulumunu tersine çevirmek, önlemek ve
etkilenen alanlarda kuraklığın etkilerini hafifletmek için küresel ortaklık oluşturmaktır.
UNCCD, 2012 yılındaki Rio+20 konferansında Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD)
hedefi kavramını ortaya koymuş ve bu öneri uluslararası toplum tarafından kabul edilmiştir
(Land Degradation Neutrality: Issue Brief for Business, 2015).
UNCCD Taraflar Konferansının 12 oturumunda (COP 12), ATD “ekosistemin
işlevlerini ve hizmetlerini desteklemek ve gıda güvenliğini artırmak için gerekli olan arazi
kaynaklarının miktarının ve niteliğinin sabit kaldığı veya belirtilen zamansal ve mekansal
ölçekler kapsamında artış gösterdiği bir durum olarak tanımlanırken (Achieving Land
Degradation Neutrality at the Country Level: Building Blocks for LDN Target Setting,
2016) amacının ise; yerel, ulusal ve hatta bölgesel ölçekte sağlıklı ve verimli arazi
kaynakları miktarının zaman içinde muhafaza edilmesi ve hatta iyileştirilmesi olduğu ve bu
amacı A: Sürdürülebilir arazi yönetimi ve rehabilitasyonu. B: ekosistemin restorasyonu
şeklinde 2 tane tamamlayıcı faaliyet oluşturduğu belirtilmiştir (Land Degradation
Neutrality: Issue Brief for Business, 2015).
ATD kavramı sağlıklı ve verimli arazide net kaybın olmadığı bir duruma ulaşmak
amacıyla arazi tahribatını önlemek, azaltmak ve tersine çevirmek için tasarlanmış bir
önlemler bileşimidir. Ayrıca araziye dayalı doğal sermayede ve ilişkili ekosistem
işlevlerinde ve hizmetlerinde öngörülen kayıpları dengelemeyi amaçlar ve bunun için arazi
restorasyonu ve sürdürülebilir arazi yönetimi gibi yaklaşımlar yoluyla alternatif kazanımlar
üreten önlemlerden yararlanır (Achieving Land Degradation Neutrality at the Country
Level: Building Blocks for LDN Target Setting, 2016).
ATD ile Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında çok sayıda bağlantı mevcuttur.
Bunlar; yoksulluğun sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, çevrenin korunması
ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması şeklindedir ve ATD bu
hedeflere ulaşmada bir katalizör görevi görmektedir (Achieving Land Degradation
Neutrality at the Country Level: Building Blocks for LDN Target Setting, 2016).
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2015 yılı Eylül ayında kabul edilen, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında
“2030 yılına kadar, çölleşme ile mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve sellerden
etkilenen araziler dâhil bozulmuş arazi ve toprakların rehabilite edilmesi ve dünyanın
Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD)’nde çaba göstermesi” yer almaktadır.
Türkiye; arazi tahribatı, çölleşme ve kuraklığın etkileriyle mücadele etmek üzere
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesine (UNCCD) 1998 yılında taraf
olmuştur ve Sözleşmenin uygulanmasında aktif rol üstlenmektedir. Bu kapsamda,
Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış olup, gerçekleşmeleri
izlemek üzere web tabanlı izleme‐raporlama sistemi kurulmuştur. Ayrıca, Ekim 2015’de
12. Taraflar Konferansına (COP 12) ev sahipliği yapmış, halen COP 12 dönem
başkanlığını yürütmekte, 2016‐2019 yıllarını kapsayan Ankara Girişimi ile Sözleşmenin
uygulanmasında aktif katkısını sürdürmektedir.
Türkiye, COP12 Dönem Başkanlığını bir fırsat olarak değerlendirmiş ve ülkenin
görünürlüğünü artıracak ve Ankara’da düzenlenen konferansın ismiyle anılacak Ankara
Girişimi adıyla bir girişim başlatmıştır. Ankara Girişimi, COP 12 de alınan kararların
uygulanmasına ve ATD hedefine ulaşmaya yardımcı olmak maksadıyla başlatılmıştır.
ATD hedeflerine ulaşmak demek aynı zamanda, işsizlikle, fakirlikle, açlıkla, göç ve iklim
değişikliği ile mücadele etmek demektir. 2016-2019 yıllarını kapsayan dört yıllık zaman
diliminde Ankara Girişimi kapsamında, Türkiye Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi (UNCCD) Sekretaryası’na 4 yıl için toplam 5 milyon dolar katkı yapmayı
taahhüt etmiştir. Türkiye, girişimin yürütülmesinde görev almak üzere, biri Sekretarya’da
diğeri Küresel Mekanizma‘da (GM) birer kişi görevlendirmiştir.
Bugüne kadar Ankara Girişimi kapsamında; gelişmekte olan çok sayıda ülkenin
ATD hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlanmış, çok sayıda uluslararası eğitim, çalıştay,
toplantı yapılmış ve Namibya/ Windhoek’ta düzenlenen Afrika Kuraklık Konferansına
destek verilmiştir. Amacı arazi bozulumundan kaynaklanan göçler ve çatışmalar gibi
Afrika’daki istikrarsızlığın temel nedenlerine çözüm getirmek olan 3S (Sürdürülebilirlik,
Güvenlik ve İstikrar) Girişimine Ülkemiz Ankara Girişimi ile destek vermektedir.
Türkiye Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) hedefleri ile alakalı olarak, 2014‐
2015 yıllarında yürütülen “Arazi Tahribatının Dengelenmesini Gerçekleştirmeye Doğru:
Teoriden Pratiğe” isimli projeye iştirak etmiştir. Ayrıca “ATD Hedef Belirleme Programı”
çerçevesinde gerçekleştirilen ve Afrika Bölgesine yönelik yapılan ATD Ulusal Hedef
Belirleme Çalıştayına ev sahipliği yapmıştır. Bu doğrultuda, ilgili kurum ve kuruluşların
işbirliğinde Türkiye 2030 yılı ulusal ATD hedeflerini belirleyerek Ulusal Raporu’nu
(2016-2030) Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde hazırlayarak önemli bir başlangıç
oluşturmuştur (Türkiye ATD Ulusal Raporu,2016). Rapora göre 2030 yılına kadar
1 milyon ha ağaçlandırma, 750000 ha mera ıslahı ve 2 000 000 ha tarım alanları ıslahı
öngörülmektedir.
Arazi tahribatı eğilimlerini izlemek ve hedef oluşturmak maksadı ile 3 gösterge
belirlenmiştir. Bunlar; Toprak organik karbon içeriği, Arazi verimlilik indeksi ve Arazi
kullanım değişiklikleridir.
ATD çerçevesinde, Türkiye genelinde iklim, arazi kullanımı ve topoğrafya dikkate
alınarak, farklI özelliklere sahip 3 adet pilot saha seçilmiştir: Bunlar Gediz Havzası,
Sorgun Havzası ve İnebolu Havzasıdır.
Gediz havzasI, genel itibari ile yanlış arazi kullanımı, kentleşme, sanayileşme,
turizm ve özellikle de yoğun zirai faaliyetler sebebi ile arazi tahribatına maruz kalmaktadır.
Erozyon, havzada özellikle tarım alanlarında ciddi problemlere sebep olmaktadır. Bütün bu
unsurlar göz önüne alındığında Havza, Türkiye’nin arazi tahribatı açısından sıcak noktaları
arasında yer almaktadır.
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Sorgun ise, Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi çerçevesinde, arazi
tahribatının dengelenmesi hedefiyle çeşitli rehabilitasyon faaliyetlerinin uygulandığı bir
havzadır. Havzada doğal kaynaklara olan aşırı bağımlılık, doğal kaynakların tahribatına ve
dolayısıyla arazi tahribatına sebep olduğundan, iyileştirici uygulamalar yapılmıştır. Bu
nedenle, Türkiye’nin sıcak noktaları arasında yer almaktadır. Sıcak noktalar içerisinde yer
alan İnebolu Havzası ise sel ve taşkınlar ile tahribata uğramıştır. Havzadaki uygulamalarla,
arazi örtüsü/kullanımve arazi verimliliğinin dengelenmesi ile meydana gelebilecek sel ve
taşkınların önlenmesi ve dolayısıyla da arazi tahribatının önlenmesi veya dengelenmesi
hedeflenmiştir (Türkiye ATD Ulusal Raporu, 2016).
Bunun yanında ülkemiz, 2014-2023 yılları arasında uygulanmak üzere Çölleşme ile
Mücadele Stratejisi ve Eylem Planını hazırlamış ve uygulamaya geçirmiştir. Bu strateji bir
yandan BM Çölleşme ve Mücadele Sözleşmesinin 10 yıllık Stratejisinin önceliklerine
vurgu yaparken, bir yandan da Türkiye’nin bakış açısı ve uygulamasını da ön plana
çıkarmakta, bölgesel işbirlikleri aracılığıyla Türkiye’nin deneyimini diğer ülkelerle
paylaşmayı hedeflemektedir.
Çölleşmeyi izleme maksadıyla ülkemize uygun çölleşme kriter ve göstergeleri
tespit edilmiş, CBS tabanlı çölleşme modeli oluşturulmuş ve ulusal ölçekte çölleşmeye
duyarlı alanlar tespit edilerek “Türkiye Çölleşme Risk Haritası” yapılmıştır.
Türkiye her yıl düzenli olarak, Afrika, Orta Asya ve Balkan ülkelerinden yaklaşık
100 uzmana çölleşme ile mücadele konusunda uluslararası eğitim vermektedir. Bu
eğitimler Ankara Girişimi ile genişletilerek devam etmektedir. Bu kapsamda; 4.
Uluslararası Toz Kum Fırtınaları Çalıştayı ve Afrika ülkelerine yönelik ATD hedeflerinin
belirlenmesi çalıştayı düzenlenmiş olup, Orta Asya, Afrika, Kafkaslar, Doğu Avrupa ve
Pan Afrika Ajansı Yeşil Duvar ülkelerine Çölleşme ile Mücadele teknikleri konularında
uluslararası eğitimler düzenlenmektedir.
Büyük Yeşil Duvar Girişimi’nin (GGW) öncü yürütücülerinden biri olan “Pan
Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı” ve Ülkemiz arasında çölleşmeyle mücadele konusunda
2016 tarihinde Konya/Türkiye’de bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu mutabakat
sayesinde Afrika’da Cibuti’den Senegal’ e uzanan büyük bir ağaçlandırma sahası
oluşturulacak ve bu sayede çölleşme ve arazi tahribatı ile mücadele hedeflenecektir.
İnsanlığın karşı karşıya kaldığı dünyanın sessiz felaketi olan çölleşme ile baş
edebilmenin tek yolu ülkelerin işbirliği içerisinde etkin eylemler gerçekleştirmesi ve ortak
bir problem karşısında ortak hareket edebilme yeteneğini kullanabilmesidir. Bu şuurun
farkında olan Türkiye, uluslararası arenada yürüttüğü faaliyetleri artırarak devam
ettirecektir. Bu genel şalışma stratejileri çerçevesinde; Ülkemizde kurumların katılımı ile
yapılan “Türkiye Topraklarının Organik Karbon Durumunun Belirlenmesi projesi”
ATD çalışmalarında önemli bir girdi olacaktır.
Ülkemizin 2030 yılı hedefleri özetle:
 Ormanlık alan %28.5’den %30 düzeyine çıkarılacaktır.
 2011 yılında 12416 olan orman suçları sayısı 11000’e düşürülecektir.
 %87.3 olan orman zararlıları ile biyolojik, mekanik ve biyoteknik mücadele
%90’a çıkarılacaktır.
 Yangın başına düşen alan miktarı 2.7 hektardan 2.2 hektara indirilecektir.
 İnsan kaynaklı yangın sayısı %88’den %85’e düşürülecektir.
 Orman yangınlarına ilk müdahale süresi 45 dakikadan 15 dakikaya
indirilecektir.
 15000 km² alanda ağaçlandırma, 15000 km² alanda rehabilitasyon ve 7500 km²
alanda mera ıslahı hedeflenmektedir.
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 Erozyon kontrolü, ağaçlandırma ve mera ıslahıyla, 1982 yılında taşınan
süspanse sediment miktarı 299 milyon ton iken 2013 yılında 178 milyon tona
inmiş. 130 milyon ton/yıla indirilmesi hedeflemektedir.
 Yeni sulamaya açılacak 22000 km² arazide, en az %0.98 artışla, TOK miktarı
218790 ton artacaktır.
Organik tarım, iyi tarım, toprak korumalı tarım yapılmasının destek ve teşviki
ATD’de pozitif etki oluşturacaktır
2. KAYNAKLAR
Türkiye Arazi Tahribatının Dengelenmesi Ulusal Rapor (2016-2030) (2016).
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) (2013).
Land Degradation Neutrality: Issue Brief for Business (2015).
Achieving Land Degradation Neutrality at the Country Level: Building Blocks for LDN
Target Setting, (2016).
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Özet
Araştırma kurak ve yarı kurak alanlarda farklı toprak işleme tekniklerinin sediment taşınımına
etkilerini belirlemek amacıyla Konya İli Karapınar ilçesinde bulunan Karapınar Çölleşme ve
Erozyon Araştırma Merkezi arazisinde 2016-2017 yıllarında 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Çalışma
alanının yer aldığı Karapınar bölgesinin iklimi yarı-kurak karasal iklimi olup, ülkemizin en az yağış
alan bölgesidir. Karapınar Türkiye’de rüzgâr erozyonunun en şiddetli olduğu alanlardan biridir.
1960’lı yıllarda meydana gelen toz fırtınası şehrin taşınmasını gündeme getirecek düzeyde
yaşanmış ancak şehri taşımanın ekonomik boyutu göz önüne alınarak bu düşünceden vazgeçilmiş
ve koruma tedbirleri başlatılmıştır. Karapınar’ın tarımsal üretimdeki bitki desenini arpa, buğday,
dane ve silajlık mısır ile diğer yem bitkileri oluşturmaktadır. Üretilen bu ürünlerin ekim işleminde
geleneksel ekim yapılmakta ve özellikle ilkbahar aylarında toprak işlemede yapılan yanlışlar
sediment taşınımını arttırmaktadır. Bu çalışma ile toprak işleme tekniklerinden geleneksel ekim
(pullukla sürüm, rotovatör ile işleme ve mibzer ile ekim), azaltılmış ekim (çizel pulluk ile sürüm ve
mibzer ile ekim) ve işlemesiz ekimin (anıza direkt ekim) sediment taşınımına etkisi ürün yetişme
dönemi boyunca iki yıl süre ile takip edilmiştir. Çalışmada arpa bitkisinin baharlık ekimi yapılmış
ve sediment tutucu olarak MWAC sediment tutuculardan faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda
kurak geçen 2016 yılında geleneksel ekimde sediment taşınımı en yüksek anıza ekimde en düşük
olarak ölçülmüştür. Yağışın yüksek olduğu 2017 yılında ise tüm toprak işleme tekniklerinde
sediment taşınımının olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Erozyonu, Toprak İşleme Teknikleri, Toprak İşlemesiz Ekim

EFFECT OF DIFFERENT TILLAGE TECHNIQUES ON WIND
EROSION IN KARAPINAR CONDITIONS
Abstract
This research was carried out in order to determine the effects of different tillage techniques on
sediment transport in arid and semi-arid areas, it was carried out for 2 years in the land of
Karapınar Desertification and Erosion Research Center in the province of Konya, Karapinar in
2016-2017. The Karapınar region, where the study area is located, has a semi-arid terrestrial
climate, which is the lowest precipitation area of our country. Karapınar is one of the areas where
wind erosion is the most severe in Turkey. The dust storm that broke out in 1960s was brought to
the point where the city would be moved, but given the economic dimension of the city's
transportation, this was abandoned and protection measures were initiated. The plant pattern of
Karapınar in agricultural production consists of barley, wheat, grain and silage maize and other
feed crops. Traditional sowing is done in the sowing process of these produced products and
mistakes made in soil tillage especially in spring increase sediment transport. In this study, the
effect of sowing techniques on traditional sowing process (plowing, rotovator and sowing with seed
drill), reduced sowing (sowing by plowing and seeding with seeder) and no tilling ( on stubble
direct sowing) Time. In the study, barley vegetation was harvested in spring and MWAC sediment
holders were used as sediment holders. As a result of the study, the highest level of sediment
transport in conventional sowing in 2016 was measured as the lowest in October. In 2017, when the
precipitation is high, it is determined that there is no sediment transport in all tillage technique
Key Words: Wind Erosion, Tillage Techniques, No-Till
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1. GİRİŞ
Rüzgâr erozyonu kurak ve yarı kurak bölgelerde, toprak bozulması ve çölleşme ile
ilişkili en önemli süreçlerden biridir. Bu tür alanlarda toprağın kuru, gevşek ve örtüsüz
olduğu dönemlerde rüzgâr hızının eşik hızın üzerine çıkmasıyla rüzgâr erozyonu
başlamaktadır. Rüzgâr erozyonunun derecesini kontrol eden önemli faktörler, iklimsel
faktörler, toprak özellikleri ve vejetasyon durumudur. Özelikle teksel zerrelerin fazla
olduğu kumlu topraklarda, yüzey örtüsü oluşturan bitkilerin tahribi ve yokluğu ile ortaya
çıkmaktadır (Skidmore, 1994; Nordstrom ve Hotta, 2004; ). Türkiye’de rüzgâr erozyonunu
genellikle yarı-kurak iklimin hâkim olduğu alanlar olan Orta Anadolu’nun güneyi (KonyaNiğde-Kayseri), Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinde ise Iğdır yöresinde
yaygın olarak görülmektedir. Türkiye’deki yaklaşık 465000 hektarlık kara kumullarında
hafiften çok şiddetliye kadar rüzgâr erozyonu problemi bulunmaktadır. Bu alanın yaklaşık
%69’u Konya ili sınırları içinde yer almakta olup, bunun da 103.000 hektarı Konya’nın
Karapınar ilçesindedir (Akça ve ark.,1998; Tarım ve Köyişleri Bakanlılğı, 2004). Rüzgar
erozyonunun yayılma etkisi, kuraklık ve çölleşme etkileşimi nedeniyle izlenmesi ve
kontrol altında tutulması sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir (Dogan ve
Kuzucuoglu, 1993; Cetin ve ark., 2007).
Koruyucu toprak işleme sistemleri, genel olarak toprak işlemesiz (doğrudan ekim)
azaltılmış toprak işlemeli sistemlere verilen genel isimdir. Bitki artıklarının toprak
yüzeyinde muhafazasını sağlayarak toprak işlemeyi esas alır (Cline ve Hendershot, 2006).
Diğer bir değişle toprak yüzeyinde toprağı su ve rüzgâr erozyonuna karşı koruyan bitki
artıklarının bırakıldığı, toprağın en az işlendiği ya da hiç işlenmediği sistemlerdir. Bu
sistemlerde toprağı işlemenin düzeyi ve sıklığı azaldığından, anız veya bitki artıkları
toprağa tamamen karıştırılmaz ve toprağın yüzeyinde bırakılır. Sonuçta bu sistemler ile
topraklar erozyona karşı korunmuş, toprak yüzeyindeki buharlaşmayı azaltılmış olur
(Unger ve Mccalla, 1980).
Toprağı rüzgârdan korumak için gerekli örtü miktarı, esasında yüzey pürüzlülüğü,
keseklilik derecesi, tarla büyüklüğü ve rüzgâr kuvvetine göre tespit edilir. Az aşınan
topraklar için dekara 62.5 kg., orta derecede aşınanlar için 250 kg. ve çok aşınan kum
materyali için de en azından 1000 kg. buğday artığına ihtiyaç vardır. Aynı ağırlıktaki
yüksek boylu bitki artıkları kısa olanlara nazaran rüzgâra karşı daha etkilidir (Çelebi,1971).
Toprak yüzeyinde rüzgâr hızı büyük ölçüde, düzensiz yer şekilli yüzeyler, bitki
desenleri ve bitkiler ile diğer engeller tarafından oluşturulan engellere bağlı olarak değişir.
Toprak tekstürü, organik madde içeriği, kalsiyum karbonat reaksiyonu, boyutu, toprak
yüzeyi, agrega dayanıklılığı, büyük ölçüde toprağın erozyona duyarlılığını belirler.
Yüksek rüzgar fırtınaları sırasında 1 milimetreden daha büyük toprak parçacıkları yüzeyde
sürüklenme, 0.1 ve 1 milimetre arasındaki parçacıklar sıçrama ve 0.1 milimetreden daha
küçük parçacıklar havada süspanse halde uzun mesafelerde taşınabilir. Süspanse
haldeki parçacıklar görüş mesafesini azaltırken, havadaki PM10 veya PM2.5 partiküller
arttıkça hava kalitesi sorunlarına neden olabilir. İnsanlar 10 mikrondan küçük, ve özellikle
de 2.5 mikrondan daha küçük, hava ile taşınan bu partikülleri solunum yoluyla içine alır
ve akciğer yolu hastalıkları neden olur ( Ypsilantis, 2011).
Lopez ve ark. (1998) tarafından İspanyanın Aragon bölgesinde 1995 yılı boyunca
yapılan iki arazi çalışmasında, azaltılmış toprak isleme ve geleneksel toprak islemenin
toprağın yüzey durumuna etkisi araştırılmıştır. Mikrometeorolojik veriler ve sediment
örnekleri toprak isleme uygulamalarını izleyen aylarda toplanmışlardır. Toprak yüzeyinin
erozyona uğrayabilen fraksiyonu (<0.84 mm) çizelden sonra %41, kulaklı pulluktan sonra
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%50 olmuştur. Sonuç olarak yarı kurak Aragon bölgesinde çizel ile azaltılmış toprak
islemenin sonbaharda erozyon kontrolü için alternatif bir yöntem olabileceği bildirilmiştir.
Lopez ve ark. (2000), geleneksel (pulluk+merdane kombinasyonu) ve azaltılmış
(çizel pulluk) toprak işleme yöntemlerinin rüzgar erozyonuna olan etkisini belirlemişlerdir.
Azaltılmış toprak işleme uygulamasında, düşük rüzgâr hızlarında taşınabilir toprak
partikülü miktarının daha az (%10), yüzeydeki bitki artıklarının %30 daha fazla olması ve
yüzey düzgünsüzlüğünün ise %15 daha yüksek olması sebebiyle geleneksel uygulamaya
göre toprağı daha iyi koruduğu belirtilmiştir.
Çarman ve ark. (2014) Konya şartlarında yürüttükleri Alternatif Toprak İşleme
Sistemlerinin 3E (Enerji, Erozyon, Emisyon) Üzerine Etkileri isimli rüzgâr tüneli ile
gerçekleştirdikleri çalışmanın birinci yılında; 13 m/s rüzgâr hızında ise toprak erozyonu
değerleri uygulamalara bağlı olarak 176-1212g/m2h arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Bu rüzgâr hızında en yüksek toprak erozyonu, geleneksel uygulamada elde edilirken en
düşük beklendiği gibi doğrudan ekim uygulamasında saptanmıştır. Geleneksel uygulamada
(pulluk + iki kez kazayağı – tırmık uygulaması) yoğun toprak işleme ve anızın yüzeyi
kaplama oranının çok küçük olması (%1.27) buna neden olduğunu bildirmişlerdir. En
yüksek rüzgâr hızı olan 13m/s de erozyon değerleri üzerinde yapılan varyans analizi
sonuçları düşey milli rotatiller ve alternatif hareketli makine uygulamaları arasındaki farkın
önemsiz olduğunu göstermiştir. Her iki üretim yılında da doğrudan ekim uygulamasında en
düşük erozyon miktarı gerçekleştiğini ve Bu uygulamada toprakla oynanması ve yüzey
anız örtüsü buna neden olduğunu bildirmişlerdir.
Mendez ve Buschiazzo (2010), farklı toprak işleme yöntemlerinin rüzgâr erozyona
olan etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, geleneksel toprak işlemde 899
kg/ha olan erozyon miktarını, toprak işlemesiz üretimde 0-31 kg/ha olarak saptamışlardır.
Sharratt ve ark (2010), ABD de Kalombia Platosunda düşük yağış alan (<300 mm)
1.5 milyon ha sahada yürütülen kışlık buğday- yaz nadası rotasyonunun sürdürüldüğü
sahada farklı yaz nadası döneminde farklı toprak işleme sistemlerinin sediment ve PM 10
taşınımı üzerine etkilerini araştırmışlardır. Temmuz 2004 hasadı sonrasındaki buğday
ekimine kadar (agustos 2005) 7 konvansiyonel, 5 azaltılmış, 3 geçiktirilmiş minimum ve
toprak işlemesiz uygulamaları yapılmış taşınabilir rüzgâr tünelinde ölçümler yapılmıştır.
Sediment ve PM10 taşınım miktarları toprak işleme sistemlerinde yoğunluğun artmasına
bağlı olarak arttığını, toprak işlemesiz uygulamanın en az sediment ve PM10 taşınmasına
neden olduğunu rapor etmişlerdir. Bununla birlikte toprak işlemesiz buğday nadas
sisteminin ekonomik olan bir opsiyon olmadığı ve azaltılmış ve geciktirilmiş toprak işleme
metotları uygulanmasını tavsiye etmişlerdir.
Bu çalışma ile farklı toprak işleme tekniklerinin rüzgâr erozyonuna etkileri
belirlenmesi amaçlanmıştır. Rüzgâr erozyonu doğadaki gerçek olay temelli olarak
izlenecek ve toprak işleme tekniklerinden geleneksel ekim, azaltılmış ekim ve direkt anıza
ekim metotlarının rüzgâr erozyonuna etkisi karşılaştırılacaktır. Toprak işleme tekniklerinin
rüzgâr erozyonuna karşı mukavemetleri belirlenerek, ayrı ayrı birim alandaki toprak
kayıpları hesaplanacaktır. Böylece ortaya çıkacak verilerin benzer özelliklere sahip
alanlardaki tarım uygulamalarının rüzgâr erozyonunda toprak kayıplarının belirlenmesi ve
ülkesel bazlı rüzgâr erozyonu hesaplamalarına örnek oluşturması amaçlanmaktadır
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma Konya İli Karapınar ilçesinde bulunan Karapınar Çölleşme ve Erozyon
Araştırma Merkezi arazisinde yürütülmüştür. Karapınar Konya’nın güney doğusunda ve
Konya’ya 90 km mesafede 37’42’ N ve 33’30’E enlem ve boylamında bulunmaktadır.
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Karapınar bölgesinin iklimi yarı-kurak karasal iklimi olup, yazlar sıcak ve kurak, kışlar
soğuk ve yağışlıdır. Ortalama yağış 280 mm’dir ve bunun çoğunluğu kış aylarında
düşmektedir. Temmuz ayından Eylül ayına kadar olan yağış ortalaması 15 mm’dir.
Çizelge 1. Deneme alanı için uzun yıllar ortalama iklim verileri (1975-2010)
Sıcaklık
(°C)
En yüksek
sıcaklık
(°C)
En düşük
sıcaklık
(°C)
Nem (%)
Aylık
yağış
ortalaması
(mm)

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

-0.4

0.6

4.9

10.7

15.4

19.7

23.0

22.2

17.6

11.6

5.4

1.4

19.6

21.4

28.0

31.4

36.0

37.3

41.2

38.8

36.2

33.2

25.3

21.4

-21.6

-26.8

-22.8

-8.0

-3.1

2.8

5.0

3.9

-3.3

-6.4

-17.7

-23.2

77

74

66

61

59

52

45

46

51

62

72

77

30.2

25.3

25.5

41.4

35.9

27.1

5.3

3.0

7.4

24.1

27.4

36.3

Çizelge 1’e göre ilde en fazla yağış Nisan ayında, ortalama en yüksek sıcaklık
Temmuz, Ağustos aylarında, ortalama en düşük sıcaklık Şubat ayında gerçekleşmektedir.
Çizelge 2.Araştırma yeri uzun yıllar rüzgâr hızı ortalaması, max. hız ve yönleri
(MGM)
Ort.
hız
(m/s)
Yön ve
max.
hız m/s

1

2

3

4

5

AYLAR
6

7

8

9

10

11

12

2.97

3.21

3.36

3.31

2.66

2.92

3.29

3.09

2.46

2.34

2.61

2.86

SSW
27.3

SW
29

SSW
28.8

SSW
32.7

NNW
23.1

ENE
23

NNW
20.2

NNE
28

S
32

NW
19.8

SSW
21.8

SSW
27.7

Çizelge 3. Araştırma yeri 2014 yılı yıl içinde rüzgâr yönleri dağılımı (KTSÇMAM)
Rüzgâr yönleri
SAKİN
E
ENE
ESE
N
NE
NNE
NNW
NW
S
SE
SSE
SSW
SW
W
WNW
WSW

Adet/yıl
9549
1079
291
1813
655
142
166
2167
3629
1793
1971
2148
857
929
1695
2315
1253
32452
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% dağılım
29
3
1
6
2
0
1
7
11
6
6
7
3
3
5
7
4
100
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Şekil 1. Araştırma yeri 2014 yılı yıl içinde rüzgâr yönleri % si (KTSÇMAM)
Araştırma yerinin bazı toprak özellikleri

Kil (%)

Bünye

TK (%)

pH

EC (dSm-1)

Kireç (%)

P2O5 (ppm)

K2O (ppm)

23
22.8

15
19.1

SL
SCL

13.3
17.1

7.8
10.6

1.42
1.45

8.1
8.2

0.45
0.45

48.6
51.5

1.2
1.6

2.73
4.17

124.8
141.2

60-90

16.0

24.4

59.6

C

30.5

17.4

1.31

8.3

0.85

54.6

-

-

-

Organik
madde (%)

Silt (%)

61
58.1

Hacim
ağırlığı
(g/cm3)

Kum (%)

0-30
30-60

SN (%)

Derinlik (cm)

Çizelge 4. Araştırma yeri toprak analiz sonuçları

Projenin yürütüleceği Karapınar Araştırma istasyonu arazilerinin toprakları
genellikle orta bünyeli topraklardır. Toprak bünyesi; üst toprakta hafif kumlu-tın, aşağılara
doğru inildikçe siltli-killi-tın ve kildir. Genel olarak alkalin karakterdeki yöre toprakları
kireç bakımından zengindir. Organik madde bakımından fakir olan yöre toprakları,
potasyumca zengin durumdadır. Yöre topraklarında yaygın olarak tuzluluğa
rastlanmamıştır. Çinko ve demir noksanlığı yöre topraklarında görülmektedir.
Çizelge 5. Projenin yürütüleceği sahadaki toprakların mekanik stabilite değerleri (%)
ve stabilite indeksi değerleri
Derinlik (cm)
Mekanik stabilite %
Stabilite indeksi
0-2.5
2.5-5
5-10

44.83
46.37
47.16

0.36
0.60
0.69

10-25

54.62

1.41

Araştırma 2 yıl yürütülmüş olup arpa bitkisi hâkim rüzgâr yönüne dik olarak
geleneksel toprak işleme, azaltılmış toprak işleme ve toprak işlemesiz olarak
yürütülmüştür. Her bir parsel 150m x 120 m =18.000m2 (18 da) olarak yerleştirilmiştir.
Parseller arasında komşu parselden toz taşınımını engellemek için en az 150 m. boşluk
bırakılmıştır.
688

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Şekil 2. Deneme parselleri ve sediment tutucuların parsellerdeki konumu
Geleneksel Toprak işleme
Mart ayında uygun toprak neminde kulaklı pulluk ile toprağın 30 cm devrilerek
sürülmesi, rotovatör ile işlenmesi ve hububat mibzeri ile arpa bitkisinin ekiminin
yapılması.
Azaltılmış Toprak İşleme
Mart ayında hâkim rüzgâr yönüne dik bir şekilde uygun toprak neminde çizel
pulluk ile sürümü ve hububat mibzeri ile arpa bitkisinin ekiminin yapılması.
Toprak İşlemesiz
Mart ayında hâkim rüzgâr yönüne dik bir şekilde uygun toprak neminde direkt
anıza ekim makinesi ile arpa bitkisinin ekiminin yapılması.
Yapılan çalışmalarda sulama işlemi yapılmamıştır.
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Rüzgâr Erozyonunun Hesaplanması veya Değerlendirilmesi:
Farklı uygulamalarının rüzgâr erozyonu ile ilişkili toz taşınımı üzerine etkisinin
belirlenmesi için doğrudan sediment ölçümleri MWAC sediment tutucu setleri ile
yapılmıştır. Arpa bitkisinin geleneksel toprak işleme( pullukla devirme, rotovatör ile
ufalama ve mibzer ile ekim), azaltılmış ekim (çizel pulluk ile toprak işleme ve mibzer ile
ekim) ve direkt anıza ekimden oluşan üç farklı ekim tekniğinin rüzgâra dik şekilde ekimi
MWAC tuzak setleri ile taşınan sediment miktarlarının ölçümleri yapılmıştır. Deneme
planında da görüldüğü üzere her parselde yakalayıcılardan biri köşegenlerin merkezinde
merkezden uzun kenara paralel şekilde 37,5 m. aralıklarla dört adet ve rüzgâr yönüne dik
uzak kenarın ortasına 30 m mesafe ile iki adet olmak üzere her bir parsele 7 (yedi) adet
yakalayıcı yerleştirilmiştir. Deneme alanında meydana gelecek her rüzgâr erozyonu
olayından sonra tuzaklarda yakalanan sediment analitik terazide tartılarak her bir olay için
sediment akışı (kg/m2) ve sediment akış oranı (kg m-1 h) hesaplanmıştır.
Rüzgâr erozyonu gerçek ölçümleri için her bir sediment ölçüm direğinde 0, 25, 50,
100 ve 150 cm yüksekliklere yerleştirilmiş 5 adet toz tutucu şeklinde ayarlanmıştır.
Araştırmada sediment akışı (qz, kg m-2) her bir tuzak yüksekliği için aşağıdaki
eşitlikle hesaplanacaktır;

qz  m / A
eşitlikte m; her bir tuzak tarafından tutulan sediment miktarını (kg), A; giriş ağzı alanını
göstermektedir (m2).
Dikey sediment akışı (qz; kg/m2) tuzağın yerleştirildiği her bir nokta için üs veya
üssel eşitlikle modellenecektir.

qz. exp  qo e z
Eşitlikte qo Z=0 noktasında taşınan sediment miktarını (kg) α ise eşitliğin eğim faktörünü
göstermektedir (m-1).
Sediment akış oranı (Qr, kg m-1) ise her bir tuzak yüksekliği için qz’nin integrasyonu ile
aşağıdaki eşitlikle hesaplanacaktır.

h

Qr   qz dz
0

Eşitlikte z; minumum tuzak yüksekliği (m), h; ise maksimum taşınma yüksekliğidir (m).
Sediment taşınma oranı (kg m-1 h-1) ise aşağıdaki eşitlikle hesaplanacaktır.
  Qr  
 
T
Qt     
  




eşitlikte ; tuzak etkinliği (%90) T: rüzgar erozyonu olayının süresini ifade etmektedir.
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MWAC Sediment Tuzakları
Plastikten yapılan küçük şişelerin ağızlarında iki çıkış vardır, bu çıkışlardan biri
sedimentlerin girişini, diğeri ise şişe içerisindeki havanın çıkışını sağlar. Yakalayıcılardan
biri köşegenlerin merkezinde merkezden uzun kenara paralel şekilde 37,5 m. aralıklarla
dört adet ve rüzgâr yönüne dik uzak kenarın ortasına 30 m mesafe il iki adet olmak üzere
her bir parsele 7 (yedi) adet yakalayıcı yerleştirilmiştir. Resimde yakalayıcının şekli
verilmiştir. Ölçümler her olay sonrası yapılmıştır.

Şekil 3. MWAC sediment yakalayıcılarının arazide yerleştirilmesi
Meteorolojik Ölçümler
Meteorolojik istasyon ile ölçümler günlük takip edilmiştir. Çoğu araştırmacılara
göre, meteorolojik aletler 10 m yükseklikte kurulmalı, ancak rüzgar erozyonunun
görüldüğü, düz ve çok kısa bitki örtüsüne sahip arazilerde 1.8 m yükseklikte kurulması
daha uygundur. Denemede Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezinde bulunan
istasyondan yararlanılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışma alanı olan Karapınar Çölleşme ile mücadele Araştırma merkezi arazileri
2016 yılı içinde çalışmanın yapıldığı dönem olan 5 aylık sürede (Mart, Nisan, Mayıs,
Haziran, Temmuz) uzun yıllar ortalamasının oldukça altında yağış almıştır (Çizelge 6).
2017 yılında ise arazi hazırlığı ve ekimin yapıldığı mart ayında ve çimlenme ve gelişmenin
olduğu Nisan ve Mayıs aylarında 122 mm yağış almıştır. Mart Nisan mayıs aylarına ait
uzun yıllar ortalaması olan 82.1 mm den yaklaşık olarak 1.5 kat ( 40 mm) daha fazla yağış
almıştır. Denemenin ikinci yılı olan 2017 yılı yetişme döneminde uzun yıllar ortalamasının
üzerine çıkan yağışlar sonucunda denemede yetiştiriciliği yapılan yazlık ekim arpa
bitkisinin çimlenme ve gelişme döneminde toprak yüzeyi nispeten daha nemli kalmış ve
yüzeydeki şartlar araziyi rüzgâr erozyonuna daha mukavim hale getirmiştir.
Çizelge 6. Üretim dönemi boyunca yağış miktarları (mm)
Yıllar/aylar
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
2016
26
8.4
9
18.2
2017
49.2
39.8
33
15.6
1964-2010
28
26.4
27.7
25
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Temmuz
0.4
0
8
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Çalışma alanında rüzgâr erozyonu ölçümleri 2016 ve 2017 yılı boyunca yapılmıştır.
Yağış bakımından uzun yıllar ortalamasının çok altında seyreden 2016 yılında sediment
taşınımı olurken uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış alan 2017 yılında sediment
taşınımı olmamıştır. Konu bazlı sediment taşınımlarına bakıldığında Geleneksel Toprak
İşleme (GTİ) sediment taşınımının 3318.9 kg/da, Azaltılmış Toprak İşleme (ATİ) 2408.7
kg/da ve Toprak İşlemesiz (Tİ) 362.4 kg/da olarak ölçülmüştür (Çizelge 7).
Çizelge 7. 2016-2017 yıllarına ait sediment taşınımları
Geleneksel toprak
Azaltılmış toprak
Yıllar
işleme (GTİ) (kg/da) işleme (ATİ) (kg/da)
2016
3318.9
2408.7
2017
0
0

Toprak işlemesiz (Tİ)
(kg/da)
362.4
0

Sediment taşınımında GTİ’nin en yüksek ölçülmesinin nedeni pulluk ile devirerek
yapılan tarla sürümünden sonra rotovatör ile toprağın ufalanarak parçalanması sonucu
toprağın rüzgâr erozyonuna hassas hale gelmesinin neden olduğu düşünülebilinir. Aynı
kültürel işlem yapılmasına rağmen 2016 yılında ölçülen deneme parsellerinden sediment
taşınımı ölçülmesine rağmen, 2017 yılında her üç çalışma konusunda da (GTİ, ATİ, Tİ)
sediment taşınımı olmamıştır. Bunun muhtemel nedeni ise 2017 yılında uzun yıllar
ortalamasının üzerinde yağış alması olabilir. Geleneksel Toprak İşleme ile Azaltılmış
Toprak İşlemenin 2016 yılı sediment ölçümleri kıyaslandığında GTİ konusunda
hesaplanan sediment taşınım miktarı 3318.9 kg/da iken ATİ konusunda ise 2408.7 kg/da
olarak hesaplanmıştır. Azaltılmış toprak işlemede geleneksel toprak işlemeye göre daha az
toprak taşınımı gerçekleşmiştir. Bu durumun muhtemel sebebi azaltılmış toprak işlemede
çizel pulluk kullanılması ve toprağın alttan işlemesi ve toprak yüzeyindeki toprağı
parçalamadan ve devrilmeden işlem yapmış olmasından kaynaklı olabilir. Çarman ve ark.
(2014) Konya şartlarında yürüttükleri Alternatif Toprak İşleme Sistemlerinin 3E (Enerji,
Erozyon, Emisyon) Üzerine Etkileri isimli rüzgâr tüneli ile gerçekleştirdikleri iki yıllık
çalışmada her iki üretim yılında da doğrudan ekim uygulamasında en düşük erozyon
miktarının gerçekleştiğini tespit etmişlerdir.
GTİ ve ATİ’yi Tİ ile kıyasladığımızda; Tİ metot da 362.4 kg/da sediment ölçümü
GTİ de ölçülen sedimentin yaklaşık %10.92’sine, ATİ de ölçülen sedimentin ise %15.05
ine tekabül etmektedir. Diğer bir deyişle Tİ parselerde taşınan sediment miktarı GTİ nin
yaşlaşık 10 kat, daha düşük toprak işlemeye göre de 6 kat daha düşük olarak
hesaplanmıştır. Bunun nedeni ise GTİ ve ATİ de toprak işleme ekipmanlarının toprağı
parçalaması ve/veya işleme sonrası toprağın nemini kaybetmesi gibi nedenler toprağı
rüzgâr erozyonuna karşı daha korumasız bir duruma getirmesi olabilir. Josa ve Hereter
(2001) yaptıkları araştırmada, topraktaki su içeriği miktarını, değişik toprak işleme
sistemleri içerisinde incelemişlerdir. Toprak yüzeyinden 0.2 metreye kadar olan bölümdeki
haftalık su içeriklerini, Şubat ve Mayıs aylarında, 1995 ve 1999 yılları boyunca
ölçmüşlerdir. Çalışılan toprak işleme sistemleri içerisinde en yüksek su içeriğine sahip
sistem, sıfır toprak işlemeli tarım olduğu saptanmıştır. Geleneksel toprak işleme ile en az
toprak işleme sistemlerinde ise büyük bir fark görülmemiştir.
Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi arazisinde yapmış olduğumuz
ölçümler sonrasında elde edilen bu sonuçlar ile rüzgâr erozyonunun hâkim olduğu
Karapınar ve çevresi ile benzer iklimsel özellikleri gösteren tarım alanlarında toprağı
parçalayarak işleyen tarım alet ve ekipmanları yerine direkt anıza ekim makinesini
kullanmanın rüzgâr erozyonunu engelleme açısından daha uygun olacağı görülmüştür.
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Yine Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi arazisini işlemeli tarıma açmanın
halen sahada baskılanmış durumda olan rüzgâr erozyonunu uygun iklim şartlarında
yeniden aktive edebileceği öngörülmektedir.
** Bu çalışma ‘Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Sediment Taşınımına Etkisi’ isimli
yüksek lisans tez çalışması sonuçlarından yapılmıştır.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Altınova tarım işletmesinde detaylı toprak etüt çalışması yapılmış olan alan
içerisinde yayılım gösteren topraklarda, kabuk oluşumu, erozyona karşı duyarlılıklarının
belirlenmesinde en uygun interpolasyon yöntemi belirlenerek dağılım haritalarının
oluşturulmasıdır. Toprakların erozyona karşı duyarlılıklarının belirlenmesinde kullanılan
yaklaşımlar, toprak aşınım faktörü (USLE’de yer alan K faktörü) ve kil oranıdır. Çalışmada 500m x
500m grid aralıkları ile 0-20 cm derinliğinden 287 noktadan toprak örneklemesi yapılmıştır.
Çalışma alanına ait erozyon duyarlılık faktörü, kil oranı ve toprak kabuk indeksi değerleri
hesaplanmıştır. Toprakların kabuk oluşumu 0.5 ile 11.9, kil oranı 0.3 ile 5.5 ve USLE-K ise 0.03 ile
0.1 t.h.ha-1.MJ.mm-1 arasında değişim göstermiştir. Dağılım haritaları ondört farklı interpolasyon
modeli yardımıyla oluşturulmuştur. Her bir interpolasyon yöntemi için hata kareleri ortalamasının
karekökü ve ortalama mutlak hata değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak, toprak kabuk indeksi için
IDW-3, kil oranı için Kriging’in üssel ve USLE-K için ise yine Kriging’in küresel modellerinin
uygun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, belirlenen bu interpolasyon modellere göre her bir
parametrenin konumsal dağılım haritaları üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toprak Kabuk Oluşumu, Toprak Aşınabilirlik, Jeoistatistik

DETERMINATION OF THE SOIL CRUST FORMATION RISK AND
SOIL ERODIBILY OF ALTINOVA STATE FARM’ SOIL AND THEIR
SPATIAL DISTRIBUTION
Abstract
The aim of the present study is to determine risk of soil crust formation and soil erodibility of the
soils located at land where carried out detaly soil survey map in Altınova State Farm Land and to
creat theri spatial distribution maps using the best interpolation model by means of geostatistical
technique. Total 287 soil samples were collected from grids with 500 m x 500 m spacing and 0-20
cm depth. In order to determine soil erodobility factors, soil erodibility factor (K factor in USLE)
and clay ratio were used. According to analysis result, soil crust index, clay ratio and USLE-K
varied 0.5-11.9, 0.3-5.5 and 0.03-0.1 1 t.h.ha-1.MJ. mm-1, respectivly. Forteen different
interpolation models were used to generate spatial disturicution maps of soil crust index, clay ratio
and USLE-K. It was determined that the best interpolation mosels for soil crust index, clay ratio
and USLE-K are IDW-3, Kriging exponatial and spherical, respectivly. In addition, spatial maps
for each parameters were generated by using these determined interpolation models
Key Words: Soil Crust Formation, Soil Erodibility, Geostatistic
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1. GİRİŞ
Tarımsal alanlarda verimliliğin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için
toprak erozyonu konusunda çalışmaların yapılması gerekmektedir. Erozyonun başlıca
nedenleri arasında iklim, topoğrafya, toprak özelliklerinin yanı sıra toprak ve arazi
yönetimi ile sosyo-ekonomik etmenler olduğu bilinmektedir. Toprak erozyonunun
önlenmesi amacıyla CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tabanlı RUSLE (Evrensel Toprak
Kaybı Denklemi) yöntemi kullanılmaktadır (Bayramin ve ark., 2006). Denklem
içerisindeki K faktörü, toprağın erozyona karşı direncinin tespit edilmesinde önemli bir pay
sahibidir. Toprakların erozyona gösterdiği duyarlılık, toprağın yapısal ve hidrolojik
özelliklerine bağlıdır. Bununla birlikte, toprağın verim gücünün iyi olması tarımsal üretim
potansiyelinin de iyi olacağı anlamına gelmez. İyi bir tarım toprağının bitkilerin ihtiyaç
duyduğu besin elementlerini optimum düzeyde sağlamasının yanı sıra, fiziksel ortam
özellikleri bakımından da bitki gelişimini teşvik etmesi gerekir. Yüksek yoğunluklu
yağışlarla yapısal özellikleri bozulan toprakların yüzeyleri kuruduktan sonra sertleşmekte
ve birkaç milimetre kalınlığında deri tabakasıyla kaplanmaktadır. Oluşan kaymak tabakası,
su ve havanın toprağa girişi ve sirkülasyonunu engellediği gibi, fide çıkışını da
sınırlandırır. Ayrıca kurumanın ileri düzeylerde gerçekleşmesi durumunda, yüzeyde oluşan
bitki kökleri önemli düzeyde zarar görür (Karaman ve ark., 2007). Toprak sıkışması ya da
yüzeyde oluşan kaymak tabakasının bitkisel üretimi sınırlandırdığı ve verim kayıplarına
yol açtığı bilinen bir gerçektir (Nosalewicz ve Lipiec, 2002, Lipiec ve Hatano, 2003). Bu
yönde yürütülen çeşitli araştırmalar, kabuk bağlama sorununun bitkisel üretimi %5-20
oranında azaltabileceğini ortaya koymuştur. Toprak yüzeyinde oluşan kaymak tabakası,
çoğu tohumların çimlenmesi ve çıkışında önemli bir engeldir (Karaman ve ark., 2007). Bal
ve ark. (2011), Konya- Sarıcalar deneme istasyonunda kaymak tabakası oluşumuna etki
eden fizikokimyasal faktörlerin etkilerini belirlemeye yönelik çalışmalarında, söz konusu
topraklarda kaymak tabakası probleminin önüne geçilebilmesi için toprak organik madde
miktarının arttırılması, toprak üzerinde mekanizasyon faaliyetlerin minimum düzeyle
sınırlandırılması ve toprak agregasyonuna olumsuz etkisi olabilecek her türlü faaliyetlerin
azaltılması gerektiğini bildirmişlerdir.
Bu çalışmanın amacı, Altınova tarım işletmesinde detaylı toprak etüt çalışması
yapılmış olan alan içerisinde yayılım gösteren topraklarda, kabuk oluşumu, erozyona karşı
duyarlılıklarının belirlenmesinde en uygun interpolasyon yöntemi belirlenerek dağılım
haritalarının oluşturulmasıdır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Çalışma Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait Altınova Tarım İşletmesi’nde
yürütülmüştür. İç Anadolu Bölgesinin 421239/3535249 m Doğu ve 488389/4272469 m
Kuzey enlemleri arasında yer alan ortalama 915 m rakıma sahip Altınova TİGEM, Konya
iline bağlı Kadınhanı ilçesinin 60 km kuzeyinde, Ankara’ya 189 km ve Konya iline 126
km uzaklıktadır (Şekil 1)
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Şekil 1. Çalışma alanı lokasyon haritası
İşletme 29608.6 ha’lık arazi varlığına sahiptir. Kültür altındaki alanlarda buğday,
arpa, tritikale, yonca, mısır gibi ürünler yetiştirilmektedir. Bunlar arasında buğday yaklaşık
114000 da’lık alana ekilerek işletme alanının önemli kısmını oluşturmaktadır. Bunu 16000
da’lık ekimiyle arpa ve yaklaşık 350 da ile tritikale takip etmektedir
(http://www.tigem.gov.tr/). İşletmede nadas ekim sistemi uygulanmaktadır. Altınova Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü içerinde meteoroloji istasyonu bulunmaktadır. Çalışma
alanının toprak-su bütçesini hesaplayabilmek için istasyondan elde edilen 1999-2011
yılları arasındaki meteorolojik veriler alınmıştır (Şekil 2). Altınova Tarım İşletmesi
meteorolojik verilerinden elde edilen toprak – su bütçesi diyagramına göre; yıllık ortalama
toprak sıcaklığının 8 oC’den fazla, fakat 15 oC’den daha az ve ortalama yaz sıcaklığı
(Haziran, Temmuz, Ağustos) ile ortalama kış sıcaklığı (Aralık, Ocak, Şubat) arasındaki
fark 5 oC’den daha fazla olması nedeniyle araştırma alanı toprakları sıcaklık rejimi
Mesic’tir. Ayrıca toprağın ardışık 90 gün den fazla (5 ay ) toprağın kuru kalması nedeniyle
araştırma alanı Aridik nem rejimine dâhil edilmiştir.
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T
I
P
UPE
PE
P-PE
W
U
D
R
S

O
1.5
0.2
26.7
1.3
0.2
26.5
55.4

Ş
2.7
0.4
25.5
3.8
3.3
22.2
77.6

M
8.1
2.0
33.4
30.8
31.7
1.7
79.3

26.5

22.2

1.7

N
11.3
3.4
41.9
57.9
62.5
-20.6
58.7
20.6
41.3

M
16.2
5.9
33.3
114.7
135.3
-102
0
58.7
100

H
19.8
8.0
27.5
167.9
198.1
-171
0

T
23.7
10.5
7.1
236.1
283.3
-276.2
0

A
24.7
11.2
10.8
255.3
291
-280.2
0

E
16.9
7.9
14.2
164.7
169.6
-155
0

E
14.3
4.9
20.7
90.6
88.8
-68.1
0

100

100

100

100

100

K
8.1
2.1
30.6
30.8
27.4
3.2
3.2

A
3.3
0.5
30.3
5.6
4.9
25.7
28.9

Yıllık
12.8
57.2
302.3

T: Sıcaklık, İ:Sıcaklık indisi, P: Yağış, UPE: Düzeltilmiş evopotransprasyon,
W: Kullanım, PE: Evopotransprasyon
U: Kullanılan su, D: Noksanlık, R: Depolama, S:Fazlalık

Şekil 2. Altınova tarım işletmesi topraklarının toprak – su bütçesi diyagramı
Altınova Tarım İşletmesi topraklarının detaylı temel toprak etüt ve haritalama
çalışmaları kapsamında işletmede 12 toprak serisi belirlenmiştir. Altınova (%21.2), Kap
(%17.6) ve Odabaşı (%15.6) serileri işletme genelinde en yaygın dağılımı göstermektedir.
Detaylı etüt ve haritalama çalışmalarında, işletme toprakları Vertisol, Entisol ve Aridisol
ordolarına ait 6 altgrup içerisinde sınıflandırılmıştır. Xeric Petrocalcid (%45.9), Xeric
Haplocambid (25.9) ve Xeric Haplocalcid (18.2) altgrupları işletme topraklarının %90'ını
oluşturduğu belirlenmiştir. Sığ profilli Petrocalcidler karbonatlar tarafından çimentolaşma
göstermekte ve taşlılık problemi olduğu belirlenmiştir.
2.2. Yöntem
Çalışma alanı topraklarının erozyona olan duyarlılıklarında kullanılan indekslerin
hesaplanması ve alan içerisinde bu indekslerin dağılımlarının belirlenmesi amacıyla
jeoistatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır. Bu amaçla alanda detaylı toprak etüd ve
haritalaması yapılmış 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 ve 62 nolu
parsellerden (Şekil 1), grid yöntemine göre her 500 m aralıklarla toplam 287 yüzey (0-20
cm) toprak örneği alınmıştır (Şekil 3).

697

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Şekil 3. Toprak örnekleme deseni ve taksonomik dağılım
Erozyon Duyarlılığının Belirlenmesinde Kullanılan Bazı İndisler
K Faktörü: Toprağın aşınabilirlik (USLE-K) faktörü toprakların bünyesindeki
çeşitli özelliklerden kaynaklanan aşındırıcı kuvvetlere karşı direncini ve erozyona uğrama
oranını gösterir. Bu oran devamlı nadas halde % 9 eğimli ve 22,1 metre uzunluğunda
standart bir alan üzerinde ölçülen, toprak erozyonundan elde edilen indeks değeridir [1],
(Wischmeier ve Smith 1978, Fernandez and Nunez 2011, Değerliyurt 2013).





USLE- K  1 2.1  10  4  12  OM   SI  SA  SI 1.14  2.5  PE  3  3.25  ST  2 [1]
100

USLE-K= Toprağın erozyona duyarlılık faktörü (t.h.ha-1.MJ.mm-1), OM= Organik madde
(%), SI= Silt içeriği (%), SA= Kum içeriği (%), PE= Hidrolik iletkenlik (cm.h -1), ST=
Strüktür sınıfı (Wischmeier ve Smith 1978). Alınan toprak örneklerinde bazı fiziksel ve
kimyasal analizler yapılmıştır. Toprakların tane büyüklüğü dağılımı Gee ve Bauder (1986),
hidrolik iletkenlik Klute ve Dirksen (1986), organik madde Jackson (1958) yöntemlerine
göre, pH ve EC25°C 1:2.5 toprak-su karışımında (w/v) sırasıyla cam elektrotlu pH-metre
ve EC-metre kullanılarak (Rowell 1996), CaCO3 içeriği Scheibler kalsimetre yöntemi ile
(Rowell, 1996) belirlenmiştir. Erodibilite (K ) sınıfları ve sınıflara ait değerler Çizelge 2'de
verilmiştir.
Çizelge 2. Erodibilite (K ) sınıfları ve değerleri (Wishmeier ve Smith, 1978).
Tanım
Sınıf
Değer
Çok Az Aşınabilir
1
0.00-0.05
Az Aşınabilir
2
0.05-0.10
Orta Derece Aşınabilir
3
0.10-0.20
Yüksek Aşınabilir
4
0.20-0.40
Çok Yüksek Aşınabilir
5
0.40-0.60
Kil Oranı: Topraklara ait kil oranı (KO) indeks değerlerinin hesaplanmasında
aşağıdaki eşitlikten yararlanılmıştır, [2], (Bouyoucos 1935).
KO= (100-% kil) / % kil

[2]
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Toprak Kabuk İndeksi: Toprakların fiziksel bozulumunun önemli bir diğer
göstergesi olan kabuk oluşturmaya duyarlılık durumu olan toprak kabuk indeksi (TKI) ise
aşağıdaki formül [3] ile belirlenmiştir (Pieri (1989). TKI sınıfları Çizelge 3 de verilmiştir.
TKI= % Organik Madde * 100 / %Kil + %Silt

[3]

Çizelge 3. TKI sınıfları ve değerleri (Pieri, 1989)
Sınıf
Aralık Değeri
Tanım
1
TKI < 5
Çok şiddetli fiziksel degredasyon
2
5 < TKI < 7
Şiddetli fiziksel degredasyon
3
7 < TKI < 9
Düşük fiziksel degredasyon
4
TKI > 9
Fiziksel degredasyon yok
Tanımsal İstatistik ve Jeoistatistik
Alan içerisindeki her noktanın TKI, KO ve K değerleri belirlendikten sonra
jeoistatistiksel yöntemler kullanılarak alansal dağılım haritaları elde edilmiştir. Dağılım
haritaların oluşturulmasında ArcGIS 10.2.2v coğrafi bilgi sistemi programı kullanılmıştır.
TKI, KO ve K değerlerinin alansal dağılımının belirlenmesinde en çok kullanılan
interpolasyon yöntemlerinden IDW, RBF (Spline) deterministik yöntemler ile stokastik
yöntemlerden de (temelde Kriging olarak da bilinmektedir) doğal (ordinary), evrensel
(universal) ve basit (simple) kriging yöntemleri kullanılmıştır. Yöntemlerin
karşılaştırılmalarında ölçülen değerler ve tahmin edilen değerler arasındaki ilişkiyi
sorgulayabilmek, ölçülen değerlere en yakın sonucu veren başka bir ifade ile yöntemler
arasından en uygun olanının seçebilmek için literatürde farklı karşılaştırma yöntemlerinin
dikkate alındığı görülmektedir. Genel anlamda en yaygın kullanılan yöntemler; hata
kareleri ortalamasının karekökü (RMSE), ortalama mutlak hata (MAE), yöntemlerdir. Bu
çalışma için RMSE seçilmiş ve jeoistatistiksel çözümde kullanılan 5 yöntem
karşılaştırılmıştır. En düşük RMSE değerini veren yöntem, en uygun yöntem olarak
değerlendirilmiştir. RMSE’nin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmıştır.

RMSE 

 ( zi *  zi ) 2
n

Eşitlikte;
Zi : tahmin edilen değer, Zi* ölçülen değer ve n
örnek sayısını ifade etmektedir.
Toprak özelliklerinin tanımsal istatistik analizleri için SPSS 20 paket programı
kullanılmıştır
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Çalışma alanı toprak örneklerinin bazı fiziksel, kimyasal analiz sonuçlarına ve
duyarlılık parametrelerine ait tanımlayıcı istatistikler Çizelge 4’de verilmiştir. Araştırma
sahasından alınan örneklerde toprakların 12 adet farklı parametresi (Si, S, C, OM, hidrolik
iletkenlik (Hİ), Hacim ağırlığı (qb), pH, EC, CaCO3, Toprak Kabuk İndeksi, Kil Oranı ve
USLE- K) incelenmiş ve bu özelliklerin tanımlayıcı istatistik hesaplamaları yapılmıştır.
Toprak özelliklerindeki değişimlerin açıklanmasında önemli bir gösterge olarak kabul
edilen değişkenlik katsayısını, aldığı değerlere göre düşük (<%15), orta (% 15-35) ve
yüksek (>%35) olarak sınıflandırmaktadır (Mallants ve ark. 1996). Bu çalışmada silt (Si),
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kum(S), kil (C) ve kirecin (CaCO3) değişkenlik katsayıları yüksek iken, organik madde
(OM), Hİ, qb, pH, EC, TKI, KO ve USLE-K düşük değişkenlik özellikleri göstermektedir.
Yapılan analizler sonucu elde edilen veriler ışığında hazırlanan Çizelge 4’de
görüldüğü üzere C, OM, EC ve K normal dağılımlar sergilemektedir. Si ve pH sola çarpık
dağılım özelliği gösterirken S, Hİ, qb, CaCO3, TKI ve KO ise sağa çarpık özellik
göstermektedir. Çarpıklık katsayılarının normal dağılımdan en uzak değer gösteren toprak
özelliğinin KO olduğu, en yakın değer gösteren toprak özelliğinin ise Si özelliği olduğu
görülmüştür.
0-20 cm yüzeyden alınan toprakların bünye dağılımları sırasıyla %54 ile kil tın,
%25 ile kumlu kil tın, %16 ile kil ve %5 ile tınlı bünyeye sahiptirler. Kum en düşük ve en
yüksek değeri %23 ile %85 arasında değişim gösterirken, kil %12 ile %59 arasında
değişim göstermektedir. Organik madde topraklarda çok az ile yüksek seviyelerde dağılım
göstermekte olup ortalama %2.38 dir. Toprakların geçirgenlik ve hacim ağırlıkları ise
ortalama olarak 0.70 cm/h ve 1.33 gr/cm3’dür. Toprakların pH değerleri hafif alkalin ve
kireçli olup, tuzluluk problemleri yoktur. Toprakların TKI değeri 0.5 ile 11.9 arasında
değişim göstermiş ve ortalama 4.23 olarak belirlenmiştir. KO’nı en düşük ve en yüksek
değer arasında önemli derecede değişkenlik belirlenmiş ve 0.3 ile 5.5 arasında
bulunmuştur. Erodibilite faktörü K ise 0.03 ile 0.1 arasında belirlenmiştir.
Çizelge 4. Toprak özellikleri ve duyarlılık parametrelerine yönelik temel istatistik
analiz
Tanımlayıcı
istatistik
Si (%)

Ort.

S.S

DK*

V

24.61

4.93

44.00

S (%)

41.93

8.21

C (%)

33.41

OM (%)

EDD

EYD

Çarpıklık**

Basıklık

24.37

3.0

47.0

-0.52

5.51

287

62.00

67.54

23.0

85.0

0.94

2.77

287

6.88

47.00

47.46

12.0

59.0

0.46

1.18

287

2.38

0.67

3.50

0.45

0.3

3.8

-0.00

-0.57

287

Hİ(cm/h)

0.70

0.74

3.71

0.54

0.0

3.7

2.01

3.35

287

3

1.33

0.04

0.35

0.00

1.2

1.6

0.70

2.10

287

qb (gr/cm )

n

pH
7.68
0.15
1.36
0.02
6.9
8.2
-1.52
6.64
287
EC
0.31
0.08
0.49
0.00
0.1
0.6
0.48
-0.10
287
CaCO3
9.43
6.91
37.23
47.82
0.3
37.5
1.02
0.83
287
(%)
TKI
4.23
1.43
11.41
2.05
0.5
11.9
0.67
1.97
287
KO
0.77
0.39
5.25
0.15
0.3
5.5
6.74
74.51
287
K
0.04
0.00
0.05
0.00
0.03
0.1
-0.07
2.08
287
*Değişkenlik Katsayısı: < 15 = Düşük Değişkenlik. 15-35 = Orta Değişkenlik. >35 = Yüksek Değişkenlik
**Çarpıklık:< │ 0,5 │= Normal Dağılım. 0,5- 1,0 = Veri setine karakter dönüşümü uygulanır. ÇK > 1,0 →
Logaritma dönüşümü uygulanır.
n: örnek sayısı, Si: Silt, S: Kum, C: Kil, OM: Organik madde,qb: Hacim Ağırlığı, Hİ: Hidrolik İletkenlik,
TKI: Toprak Kabuk Indeksi, KO: Kil Oranı, K: Erodibilite, Ort.: Ortalama, S.S: Standart Sapma, V:Varyans,
DK: Değişkenlik Katsayısı, EDD: En Düşük Değer, EDY: En Yüksek Değer

TKI, KO ve K değerlerinin alansal analizi kapsamında 14 farklı interpolasyon
yöntemi kullanılmıştır. Hangi dağılımın en doğru olduğunun belirlenmesi amacıyla her bir
yöntemin çapraz doğrulama yapılmış ve her bir yöntemin RMSE değeri belirlenmiştir.
Yöntemlere ait RMSE değerleri Çizelge 6’ da verilmiştir. Çizelgede görüleceği üzere en
küçük RMSE değerini veren yöntemin KTI için IDW-3, KO için Basit Kriging Üssel ve K
için ise Basit Kriging için Üssel modeller yöntemi olduğu belirlenmiştir.
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Çizelge 6. İnterpolasyon yöntemlerine göre çapraz doğrulama sonuçları
İnterpolasyon Yöntemleri
Pover/Semivariogram
RMSE
KO
KTI
1
1.033
0.361
Ters Mesafe Ağırlıklı
İnterpolasyon
2
1.023
0.357
(IDW)
3
0.357
1.020
Thin Plate Spline (TPS)
1.021
0.356
Radyal Tabanlı Fonksiyon
Düzeltilmiş Spline
(RBF)
1.102
0.388
(CRS)
Küresel
1.041
0.350
Doğal
Üssel
1.041
0.349
Gaussian
1.051
0.352
Küresel
1.044
0.351
Universal
Üssel
1.042
Kriging
0.348
Gaussian
1.042
0.352
Küresel
1.026
0.351
Basit
Üssel
1.041
0.349
Gaussian
1.051
0.353

K
0.00526
0.00527
0.00531
0.00531
0.00528
0.00526
0.00526
0.00527
0.00524
0.00525
0.00525
0.00526
0.00526
0.00527

Toprakta kabuk oluşumu, özellikle organik maddece fakir ince kum ve siltce zengin
tınlı bünyeye sahip yüzeydeki toprak tanelerinin yeniden istiflenmesi sonucunda oluşan
sert bir yüzey tabakasıdır. Valentin (1991), toprak yüzeyinde oluşan göllenmelerin ve
yüzey akışın kurak bölgelerdeki tınlı toprakları etkileyen en önemli faktörler olduğunu
rapor etmektedir. Organik madde içerikleri ile kırılma değerleri arasında bulunan önemli
pozitif ilişki, bazı literatürlerle çelişki içerisindedir. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar
toprakların fiziksel özellikleri üzerinde organik maddenin toplam miktarından ziyade,
humuslaşma derecesinin daha önemli olduğunu ortay koymuştur (Hussian ve ark., 1985).
Ayrıca Şeker ve Karakaplan (1999) yaptıkları çalışmada sadece toplam organik madde
miktarı belirlendiğinden istatistiksel olarak önemli pozitif ilişki bulunmuştur. Nuttal
(1982), kabuk direnci ve penetrasyon direncinin silt yüzdesiyle pozitif, organik madde
içeriğiyle negatif ilişki verdiğini ve sürgün çıkışının bunlara bağlı olarak değiştiğini
bildirmektedir. Ayrıca, araştırmacı kil içeriğinin kabuk direnci ve penetrasyon direnciyle
bazı topraklarda negatif, bazı topraklarda da pozitif ilişki verdiğini bulmuştur.
Araştırma alanı toprakları Pieri (1989) geliştirdiği toprak kabuk indeksi ile alanda
250m aralıklar ile 16 parselden yapılan örnekleme sonucu her noktanın TKI değerleri
belirlenmiş ve jeoistatistik modeller yardımıyla alan içerisinde dağılımları belirlenmiştir
(Şekil 4). Çalışma alanın büyük bir bölümü çok şiddetli ve şiddetli fiziksel bozulma
göstergesi olan kabuk oluşumu ile karşı karşıya olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, çalışma
alanının güney batı kesimlerinde yayılım gösteren Xerertic Haplocambid olarak
sınıflandırılan toprakların büyük bir kısmı ile Xeric Petrocalcid olarak sınıflandırılan
toprakların bir kısmı kabuk oluşum indisi düşük veya yok olarak belirlenmiştir.
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Şekil 4. Araştırma alanı toprak kabuk indeksi dağılım haritası
Çalışma alanı toprakların erozyona karşı hassaslıklarını değerlendirmede USLE-K
ve KO faktörleri kullanılmıştır. Bryan (1968), yapmış olduğu bir çalışmada, KO değerini
esas almış ve erozyona dayanıklı topraklarda bu oranın 2’nin altında olduğunu, dayanıksız
topraklarda ise daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Ayrıca Karagöktaş ve Yakupoğlu
(2014) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi içerisinde seçilen
alanda yayılım gösteren toprakların KO değerlerini 3,0 ile 20,0 arasında belirlemişlerdir.
Araştırma yapılan alan içerisinde ise bu oran 0,3 ile 5,5 arasında belirleniştir ve dağılım
haritası oluşturuluştur (Şekil 5). Şekil 5 den de görüleceği üzere alanın büyük bir kısmı
2’nin altında olup, erozyona karşı dirençleri yüksek olarak belirlenmiştir. Ayrıca haritada
2’nin altında kalan alanların duyarlılık risk durumlarının dağılımlarını göstermek amacıyla
oluşturulan sınıf içerisinde Xerertic Haplocambid topraklar risk altında olduğu
görülmektedir.
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Şekil 5. Araştırma alanı kil oranı dağılım haritası
Bilindiği gibi, toprakların erozyona karşı hassasiyetlerini etkileyen en önemli
toprak özelliklerinden biriside toprak bünyesidir. Özellikle kil boyutundaki taneciklerin
miktarındaki artış genel anlamda aşınabilirlik direncini arttırmaktadır. Araştırma alanı
toprakların yaklaşık %95’i ince (kil) ve orta ince sınıf olan kil tın ve kumlu kil tındır.
USLE-K sınıflama sonucuna göre çok az aşınabilir ile az aşınabilir olarak belirlenmiş ve
alan içerisindeki dağılım haritası Şekil 6’ da verilmiştir.

Şekil 6. Araştırma alanı erodibilite dağılım haritası
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4. SONUÇ
Topraklarda kabuk tabakası oluşumu bir taraftan daha sonraki dönemlerde
topraktan fide çıkışı veya çimlenme gelişimini olumsuz yönde etkilerken, diğer taraftan da
toprağın suya girişi olan infiltrasyonu düşürerek yüzey akış ve erozyonun artışına neden
olmaktadır. Toprakta kabuk oluşumunun önlenmesi veya etkisinin azaltılabilmesi amacıyla
toprakların özellikle %1.5-2 nin altında olan yerlerde organik maddesinin artırılması,
nemin muhafazası ve buharlaşmanın azaltılması amacıyla toprak yüzey örtülerinin veya
malçlama uygulamaları, toprak düzenleyicilerin uygulanması ve ürüne ve yöreye uygun
sulama yönetiminin geliştirilmesidir. Bu uygulamalar aynı zamanda toprakların agregat
stabilitesindeki dayanıklılığın artışı ve erozyona karşı duyarlılığında azalmasına neden
olacaktır.
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TOPRAK VE SU KORUMALI ÜRETİM
SİSTEMLERİ
(SOIL AND WATER PROTECTED PRODUCTION
SYSTEMS)
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BUĞDAY TARIMINDA FARKLI EKİM YÖNTEMLERİ VE
SULAMANIN TEKNİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
Sait AYKANAT1
1

Hatun BARUT1

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana, Türkiye
Sorumlu yazar: saitaykanat@hotmail.com

Özet
Bu araştırma; 2015 (Kasım) ve 2016 (Haziran) ayları arasında Adana-Hacıali lokasyonunda
yapılmıştır. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlı olarak
yürütülmüştür. Tohumluk materyali olarak Ceyhan-99 ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır.
Buğday ekimlerinde düz ekim, sırta ekim (70 cm) ve geniş sırta ekim (140 cm) olmak üzere 3 farklı
ekim yöntemi uygulanmıştır. Tüm ekim yöntemlerinde ekim normu 450 adet/m2 olarak
gerçekleşmiştir. Buğdaylara sapa kalkma ve hamur olum dönemlerindeyken iki kez sulama
yapılmıştır. Buğdaylar hasat olgunluğuna geldiğinde bitki boyu (cm), başak uzunluğu (cm),
biyolojik verim (kg/da), sap verimi (kg/da) ve tane verimi (kg/da) özellikleri incelenmiştir. Bitki
boyu ve başak uzunluğu kriterlerinde konular (sulanan-sulanmayan) bazında istatistiki olarak %1
önem seviyesinde farklılıklar bulunmuştur. Biyolojik, sap ve tane verimlerinde ise hem ekim
yöntemleri hem de konular bazında istatistiki olarak %1 önem seviyesinde farklılıklar tespit
edilmiştir. Meydana gelen farklılıklar LSD testine tabi tutularak gruplandırmaları yapılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre sulama yapılan buğdaylarda sulanmayanlara göre düz ekim yönteminde
326.66 kg/da, sırta ekim yönteminde 267.46 kg/da ve geniş sırta ekimde ise 140.91 kg/da daha
fazla buğday verimi elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Buğday Tarımı, Ekim Yöntemleri, Sırta Ekim, Sulama

TECHNICAL COMPARISON OF DIFFERENT SOWING METHODS
AND IRRIGATION IN WHEAT CULTIVATION
Abstract
This research was made in the Adana-Hacali location between 2015 (November) and 2016 (June).
Trials was established according to Randomised Complete Block split parcel experiment design
with 4 replications. Ceyhan-99 bread wheat variety was used as seed material. Flat Planting, Bed
Planting (3 lines per bed), Broad Ridge Sowing (8 lines per ridge) was three planting methods
tested in this research. The sowing norm was relazied as 450 pcs/m2 in all sowing methods.
Irrigation was carried out twice while stem extension and dough period in wheat farming. Plant
height (cm), spike length (cm), biological yield (kg/da), stem yield (kg/da) and grain yield (kg/da)
were investigated when wheat reached the harvesting stage. There was a statistically significant
difference in the level of importance of 1% on the basis of plant height and spike length criteria.
Biological, stem and grain yields were found to be statistically significant at the 1% significance
level, both on the sowing methods and on the subject basis (irrigated - non irrigated). Differences
from the resultant were subjected to LSD test and grouped. According to the results of grain yield
in irrigated wheat was obtained more yield 326.66 kg/da in flat sowing method, 267.46 kg/da in
ridge sowing method and 140.91 kg/da in broad ridge sowing method.
Key Words: Wheat Cultivation, Sowing Methods, Ridge Sowing, Irrigation
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1. GİRİŞ
Buğday, tek yıllık bir bitki olup, her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişebilecek
çok sayıda çeşitlere sahip olması nedeniyle, dünyanın hemen her tarafında
yetiştirilmektedir. Buğday kültürünün tüm dünyada yaygın oluşunun başlıca nedenleri;
çeşit zenginliği, insan ve hayvan beslenmesi ile endüstride yaygın olarak kullanılması;
ayrıca geniş ekolojilere uyabilmesidir.
Buğday genellikle ılık ve serin iklim şartlarında yetişir. Buğday, gelişmenin ilk
devrelerinde (çimlenme, kardeşlenme) yüksek sıcaklıktan hoşlanmaz. Sıcaklık 5-10 ºC;
nisbi nem %60' ın üstünde olursa bitki normal gelişmesine devam eder. Vegatatif gelişenin
ileri devresinde (sapa kalkma) fazla sıcaklık istemez. 10-15 ºC ' lık sıcaklık, %66 nisbi nem
ve az ışık, iyi bir gelişme için uygundur. Buğday yıllık yağışı 350-1150 mm olan iklim
bölgelerinde yetişebilmektedir. Kaliteli ve bol ürün yıllık yağışı 500-600 mm olan yerlerde
veya toprakta bu nemi sağlayacak sulamalarda alınabilmektedir.
Buğday bitkisi yüksek taban suyu düzeylerine karşı oldukça toleranslı, toprak
tuzluluğuna karşı orta derecede toleranslıdır. Buğdayın toplam büyüme dönemi uzunluğu,
kışlık çeşitlerde 180-250 gün, yazlıklarda ise 100-130 gündür. Buğday bitkisi soğuklanma
gereksinimine göre yazlık ve kışlık buğday olarak gruplandırılabilir. Kışlık buğday
gelişmenin ilk dönemlerinde vernalizasyona ihtiyaç duyar ve gelişmenin ilk devrelerinde 20 oC’ye kadar direnç gösterebilir. Yazlık buğdayın soğuklanma ihtiyacı yoktur. Ancak
dona karşı duyarlıdır. (Anonim, 2004).

Şekil 1. Türkiye’de buğdayla ilgili agroekolojik bölgeler (Anonim, 2010)
Ülkemizde buğdayla ilgili üç ayrı agroekolojik bölge bulunmaktadır. Akdeniz
Bölgesi yazlık dilim buğday yetiştirme sınırları içerisindedir. Yazlık buğdayın
vernalizasyon ihtiyacı olmadığından veya düşük olduğundan sahil bölgelerimizde
yetiştirilebilmektedir. Bu yüzden vernalizasyon ihtiyacı düşük ve gün uzunluğuna hassas
olmayan buğdaylar bölgede yetiştirilmektedir. Bu buğdaylar yazlık olmakla beraber
ilkbaharda değil sonbaharda ekilmelidir. Çünkü erken ekim yapılırsa, ilkbahar geç donları
buğdaya zarar verebilmekte ve geç ekimler de ise buğdayın generatif gelişmesi kuraklık
riski altında kalabilmektedir. Yazlık bölgede yıllık toplam yağış miktarı 500-800 mm
arasında değişmektedir. Buğdayın su ihtiyacı da 400-700 mm arasında olduğundan buğday
708

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

yazlık dilimde genellikle sulanmadan yetiştirilmektedir. Ancak Güneydoğu Anadolu
Bölgesi gibi karasal iklimin hâkim olduğu yerlerde düşen yağış miktarı buğdayın su
ihtiyacını karşılamaya yetmemektedir. Bu yüzden maksimum ürün için sulama
gerekmektedir. Ayrıca normal olarak yağışlı yerlerde bile kurak yıllarda bir takviye sulama
söz konusudur. Kış öncesi normal çıkış ve iyi bir bitki gelişimi için toprak profilinin ilk 60
cm derinliğinde yeterli suyun olması gerekir. Sonbaharın yağışlı geçtiği bölgelerde ve
yıllarda bu sulamaya ihtiyacı olmayabilir. Ancak; buğday ekim döneminde toprakta yeterli
nemin olmadığı durumlarda ve Sonbahar yağışlarının düşük olduğu bölgelerde ekim öncesi
veya ekimden hemen sonra bir sulama yapılmalıdır. Bu durum kardeşlenmenin teşvik
edilmesi ve bitkilerin kışa sağlıklı bir şekilde girebilmeleri açısından önemlidir. Buğday kış
dönemini durgun olarak geçirir ve 5-7 oC’ nin altında fotosentez yapamaz. Donma
derecesine yakın sıcaklıklarda bitkinin su kaybı hemen hemen sıfırken, topraktan su kaybı
devam etmektedir. İlkbaharda buğdayın sapa kalkma dönemi ile hızlanan su kullanımı
başaklanma ve çiçeklenme dönemlerinde en üst seviyeye ulaşır. Bölge ve mevsim
şartlarına göre, bitkilerin bu dönemlerde su stresi çekmemesi için sapa kalkma ve
başaklanma öncesi sulama gerekebilir. Sulama zamanının belirlenmesinde en iyi yöntem,
toprak profilindeki faydalı su seviyesinin ölçülmesi ve bitkiler strese girmeden önce
sulamanın yapılmasıdır. Özellikle başaklanma öncesi toprak profilinde yeterli suyun
bulunması yüksek verim açısından çok önemlidir; yani başaklanma döneminde tarla
toprağının 90 cm derinliğe kadar suya doyurulması gerekmektedir.
Buğday bitkisinin suya ihtiyaç duyduğu veya en fazla su tükettiği dönemleri sapa
kalkma, başaklanma ve süt olum dönemleridir. Yazlık dilimde sapa kalkma Mart sonu,
başaklanma Nisan başı ve süt olumu ise Mayıs başına rastlamaktadır. Buğday bitkisi
gebecik ve süt olum dönemlerinde olmak üzere iki kez sulanabilirse çok iyi olmaktadır.
Kurak geçen mevsimlerde sulama suyu da mevcut ise sapa kalkma, başaklanma ve süt
olum dönemlerinde olmak üzere 3 defa sulanmalıdır.
Sahillerimizden iç kısımlara gidildikçe yağış miktarı azalmakta ve sıcaklık da
düşmektedir. Yazlık çeşitler de yerini fakültatif ve kışlık buğdaylara terk etmektedir.
Ülkemizde üretimi yapılan tahıl ürünleri içinde en büyük paya buğday sahiptir ve hem
ekonomik hem kültürel açıdan ülkemizin en önemli ürünlerindendir (Yağdı, 2002).
Ülkemizde toplam buğday ekim alanlarının yaklaşık %15-16’sı makarnalık, kalan alanın
çoğunluğunda ekmeklik ve az bir kısmında topbaş buğdaylar yetiştirilmektedir. Ayrıca,
ülkemizde 4 milyon tarım işletmesinin 3 milyonunda buğday üretimi yapılmakta olup;
buğdaydan alınan ortalama verim yıllara göre değişmekle birlikte, agroekolojik bölgelerde
kışlık dilimden yazlık dilime doğru artış göstermektedir. Birim alandan alınan buğday
verimleri 1920-2360 kg/ha arasında değişmektedir (TMO Hububat Raporu, 2008).
Buğday kışlık olarak yağışlı mevsimde yetiştirildiğinden genellikle sulama imkânı
olmayan tarım arazilerinde tamamen toprakta depolanmış ve yağışlarla gelecek suya
bağımlı olarak üretilmektedir. Bunun için yağış miktarı ve bunun vejetasyon dönemindeki
dağılımı (yağış rejimi) yıldan yıla büyük değişiklikler göstermesi, hayati öneme sahip
buğday üretiminde büyük sapmalara neden olmaktadır. Buğday bitkisinin vejetasyon
boyunca istediği su miktarı gelişme dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Buğday
bitkisi iyi bir çimlenme ve uygun bir çıkış sağladıktan sonra ekimden sapa kalkma
dönemine kadar olan dönemde su isteği fazla olmayıp, verim üzerine de çok etkili değildir.
Buğday bitkisinde, hızlı bir kütlesel büyümenin olduğu ve başak taslağının oluştuğu sapa
kalkma dönemiyle birlikte su ihtiyacı gittikçe artar, başaklanma döneminde maksimuma
ulaşır ve yüksek su talebi tane doldurma döneminde de devam eder. Buğday bitkisinin su
tüketiminin belirlenmesi amacıyla Türkiye’de ve dünyada birçok araştırma yapılmıştır.
Buğday yüksek verim için bir mevsim boyunca yaklaşık 450-650 mm su tüketir. Su
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tüketimi değerlerinin bu değişimi iklim ve büyüme dönemi uzunluğuna bağlıdır (Kün,
1988). Ay (2003), Adana’da yapmış olduğu iki yıl süren çalışmasında aynı azot dozlarının
ve farklı sulama konularının uygulandığı Adana-99 çeşidi buğdayda kuru konuda buğday
verimini ortalama 707.9 kg/da; sulu konuda ortalama 702.5 kg/da olarak belirlemiştir.
Araştırmacı bu durumun buğday çeşidinden kaynaklandığını; sıcaklık ve yağış gibi iklim
etmenlerinin sulamanın yarayışlığını etkilediği şeklinde açıklamıştır. Akpolat (2011),
Adana koşullarında buğday tarımında kullandığı lizimetre ve bowen yöntemleri sonucunda
buğdayda su tüketimlerini 376 mm ve 321 mm olarak saptamıştır. Bitki su tüketimi için
kullandığı bu iki farklı yöntem arasında (R2:0,86) yüksek derecede doğrusal bir ilişki
bulmuştur. Güngör ve Öğretir (1979), Eskişehir koşullarında yaptıkları lizimetre
çalışmaları sonucunda buğdaya ekimden önce 60-70 mm, sapa kalkma devresinde 120-130
mm ve çiçeklenme devresinde 120-130 mm olmak üzere üç kez su verilmesini
önermişlerdir. Günbatılı (1980), Tokat-Kazova koşullarında buğdayın mevsimlik su
tüketimini 616.3 mm, günlük ortalama su tüketimini 2.66 mm ve maksimum günlük su
tüketimini Mayıs ayında 7.54 mm olarak saptamıştır. Karaata (1987), Harran ovası
koşullarında buğdayın toplam su tüketimini 727.9 mm, maksimum su tüketimini Nisan
ayında 8.2 mm olarak bulmuştur. Evren (1995), Iğdır ovası koşullarında buğdayın
mevsimlik su tüketiminin 455 mm olduğunu saptamıştır. Çelik ve Balçın (1995), Yozgat
yöresinde yetiştirilen buğdayın mevsimlik su tüketimini 638.77 mm olarak belirlemişlerdir.
Uzunoğlu (1996), Ankara koşullarında yetiştirilen buğdayın mevsimlik su tüketimini 730
mm olarak belirlemiştir. Kabakçı ve ark. (2002), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
yaptıkları çalışmada, en fazla su tüketiminin 612.87 mm, en düşük su tüketiminin 552.07
mm olduğunu saptamışlardır.
Ülkemizdeki buğday yetiştiriciliğinin yaklaşık %25’inin sulu şartlarda (veya
yüksek yağışlı) yapıldığı tahmin edilmektedir. Bitki yetiştiriciliğinde sulu/kuru tarım
arasındaki verim oranı 2.5/1 olarak kabul edildiğine göre, buğday veriminin kuru şartlarda
yaklaşık 200-300 kg/da, sulu şartlarda ise 500-750 kg/da arasında olduğu söylenebilir.
Buna göre sulu şartlarda yetiştirilen buğday ekim alanı yaklaşık 2 000 000 hektar olup, bu
alandan elde edilen buğday üretimi de 12 milyon ton civarındadır. Bu durumda 20 milyon
ton buğday üretiminin yaklaşık % 60’ı sulu şartlarda üretilmektedir. Buğday çoğunlukla
kuru tarım alanlarında yaygın olarak ekilmekle birlikte, bölgelere göre farklı ekim nöbeti
sistemleri içerisinde mutlaka sulu tarım içerisinde de yer almaktadır. Son yıllarda
ülkemizdeki sulanan alanların artmasına paralel olarak, sulu tarımda buğday ekimi de
artmıştır. Suluda buğday ekiminin artması yanında mevsimlere göre yağış rejimindeki
değişiklikler, buğdayda birim alan verimini artırırken, kaliteli üretimin giderek düşmesine
neden olmaktadır. Yağış miktarı ve dağılımının uygun olduğu bölgelerde kışlık ekilen
buğday sonbahar, kış ve ilkbahar yağışlarından faydalandığından, yazlık bitkilere göre
daha az sulanarak veya hiç sulanmadan da yeterli verim alınabilmektedir. Buğdayda
sulama, özellikle yağışların yetersiz olduğu kuru tarım alanlarında bitkileri su stresinden
korumak için yapılır. Ancak yapılacak sulamadan maksimum faydanın sağlanabilmesi için
toprak işleme ve tohum yatağı hazırlığı, çeşit seçimi, ekim, gübreleme, sulama, hastalıkzararlı kontrolü ve hasat gibi yetiştirme tekniklerinin de bölge şartlarına göre optimum
düzeyde tutulması gerekir.
Buğday suyu en ekonomik kullanan kültür bitkileri arasında yer alır ve 1 g kuru
madde üretimi için tükettiği su miktarı 500 g civarındadır. Buğdayda iyi bir sulama
programının yapılmasında, bölgenin iklim şartları yanında toprağın su tutma kapasitesi ve
bitki kök derinliğinin iyi bilinmesi gerekir. Kışlık buğdayın kök derinliği uygun şartlarda
150-200 cm derinliğe ulaşabilir. Buğdayın, sonbaharda kardeşlenme döneminde ve
ilkbaharda sapa kalkma - çiçeklenme dönemi arasında olmak üzere su ihtiyacının en fazla
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olduğu iki devre vardır. Buğday yetiştiriciliğinde bölgenin yağış durumu ve sulama, gübre
uygulaması ile birlikte verim ve kaliteyi etkileyen faktörlerden birisidir. Genel olarak
buğday bitkisi gelişmenin ilk dönemlerinde hafif serin, kapalı ve nemli havalardan
hoşlanırken, generatif dönemlerinde (başaklanma, çiçeklenme ve tane dolum) ise sıcak ve
güneşli günler daha uygundur. Özellikle olum dönemlerinde havaların serin ve yağışlı
geçmesi, ya da geç dönemde gereğinden fazla sulama yapılması durumunda nişasta birikim
dönemi uzayacağından tanede protein-nişasta dengesinde protein aleyhine bir bozulma
olmakta ve bunun sonucunda da düşük proteinli- dönmeli taneler elde edilmektedir.
Buğdayın tane dolum dönemlerinde yağış alan bölgelerden elde edilen üründe,
genelde nişasta oranı fazla olacağından, bu bölgelerde sözleşmeli üretimle bisküvilik
çeşitlerin ekiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Diğer bölgelerde de
geç dönemlerde yoğun sulama yapılmaması, başaklanma döneminde yapraktan azot
uygulaması veya bir miktar sulama suyu ile geç dönem azot uygulamalarının tanede
kaliteyi artıracağı belirlenmiştir (UHK. Buğday Raporu, 2011).
Bu çalışma; Adana ekolojisinde buğdayda düz ekim, sırta ekim (70 cm) ve geniş
sırta ekim (140 cm) koşullarında; sapa kalkma ve hamur olum dönemlerinde yapılan
sulamanın verim ve bazı verim öğeleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Kasım (2015) ve Haziran (2016) tarihleri arasında Doğu Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü-Hacıali lokasyonunda yürütülen bu çalışma; tesadüf bloklarında
bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Tohumluk
materyali olarak Ceyhan-99 ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada; ana faktör
olarak 3 farklı ekim yöntemi (Düz Ekim, Sırta Ekim, Geniş Sırta Ekim) ve alt faktör olarak
ta 2 farklı sulama konusu (sulanan-sulanmayan) incelenmiştir. Tüm ekim yöntemlerinde ön
bitki olan soya anızı toplanmış ve buğday ekiminde 450 adet/m2 ekim normu
uygulanmıştır. Tüm ekim yöntemlerinde parsel boyutları 2.8 m eninde ve 20 m boyunda
olacak şekilde deneme parselizasyonu yapılmıştır. Denemede kullanılan yöntemler;
1. Yöntem (DE): Anız Toplama+Diskli Tırmık (2)+Ekim Makinesi
2. Yöntem (SE): Anız Toplama+Çizel+Diskli Tırmık (2)+ Sırta Ekim Makinesi
3. Yöntem (GSE): Anız Toplama+Çizel+Diskli Tırmık (2)+Rotavatör+Ekim Makinesi
Tüm deneme alanına ekimle birlikte 15 kg/da DAP ve kardeşlenme dönemi
sonunda da 30 kg/da Üre gübresi uygulanmıştır. Taban gübresinde saf olarak 2.7 kg/da N
ve 6.9 kg/da P2O5 ve üst gübrelemede ise 13.8 kg/da azot uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Yabancı ot mücadelesi için; bir seferde olmak üzere 20 cc/da Topik 240 EC ve 15 gr/da
Lintur 70 WG karıştırılarak kullanılmıştır. Tüm parseller sapa kalkma ve hamur olum
dönemlerinde olmak üzere iki kere sulanmıştır. Gebecik dönemi içerisinde yani Nisan
ayında da tedbiren birim alana 200 mlt/da Opera-max düşecek şekilde fungisit ilaçlaması
yapılmıştır. Buğdaylar hasat olgunluğuna geldiğinde her parseli temsil edecek noktalardan
bitki boyu-başak uzunluğu-biyolojik verim-sap verimi ve tane verimi değerleri için gerekli
gözlemler alınarak tarla defterine kaydedilmiştir. Kasım ayının ilk haftası ekilen buğdaylar
Haziran ayının ilk haftasında hasat olgunluğuna erişmişler ve parsel biçerdöveriyle
hasatları gerçekleştirilmiştir.
2.1. Deneme Alanının Toprak Özellikleri
Çalışmanın yürütüldüğü deneme alanının 0-30 cm toprak katmanından alınan toprak
örnekleri toprak laboratuarında incelenerek deneme alanının fiziksel ve kimyasal
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özellikleri ortaya konmuştur.
Deneme alanına ait toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri incelendiğinde toprağın
pH değeri hafif alkali (pH: 7.58), kireç içeriği orta (% 14,43), organik madde içeriği az (%
1.68), tuz düzeyi bakımından tuzsuz (% 0.041) sınıfa girmektedir. Toprak bünyesi ise killi
tınlı olarak belirlenmiştir. Alınabilir fosfor içeriği az (4.15 kg P2O5 /da) ve alınabilir
potasyum içeriği de fazla (74,97 kg K2O/da) olarak belirlenmiştir. Toprakta mobil olan
mineral azot içeriği ise (% 0,0844) fakir olarak değerlendirilmiştir. Deneme toprağı,
yarayışlı mikro element içeriği bakımından da Fe (9,62 ppm) fazla, Zn (0,28 ppm) az, Cu
(1,84 ppm) yeterli ve Mn (9,59 ppm) ise az olarak nitelendirilmiştir.
2.2. Deneme Yılının İklim Özellikleri
Kasım (2015) ve Haziran (2016) tarihleri arasındaki iklim verilerine bakıldığında,
uzun yıllar ortalamalarına göre buğday için ideal bir yetişme sezonu olmadığı
görülmektedir. Adana’nın toplam yağış miktarı uzun yıllar ortalamasına göre yaklaşık 550
mm iken bu sezonda 367,4 mm yağış alınmıştır; yani uzun yıllar ortalamasına göre 182,60
mm daha az yağış gerçekleşmiştir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Kasım-Haziran arası gerçekleşen iklim değerleri
Toprak sıcaklıgı
20cm [°C]

Yağış
[mm]

Tarih

ortalama

işlem

ortalama

min

max

ortalama

Kas.15

16.44

12.80

13.98

6.21

23.91

68.75

Ara.15
Oca.16

11.48
9.01

2.00
115.20

9.05
7.31

1.95
2.26

18.00
12.78

65.48
72.35

Şub.16
Mar.16

12.81
15.64

57.40
85.80

12.30
14.03

5.99
7.75

19.79
21.08

79.15
73.39

Nis.16
May.16

20.21
23.67

14.40
65.00

18.47
19.85

10.39
13.90

27.09
26.31

70.26
81.15

Haz.16

29.58

14.80

25.07

19.02

31.59

78.12

Hava sıcaklığı
[°C]

Nispi nem
[%]

Kaynak: Gazi Sulama Birliği, Kilise Köyü İklim İstasyonu. Adana.

Yetişme sezonu içerisindeki nisbi nem değerlerine baktığımızda en yüksek nispi
nem değeri %81.15 değeri ile Mayıs ayında bulunmuştur. Toplam yağış miktarı ise uzun
yıllar ortalamasına göre %33.2 oranında daha az gerçekleşmiştir. Bölgenin yağış miktarı ve
zamanına baktığımızda uzun yıllar ortalamasına göre düşen yağış miktarının yaklaşık
%85’i kış aylarında gerçekleşmektedir. Yağışın aylara göre dağılımı incelendiğinde
deneme yılı döneminde gözlemlenen en fazla yağış 115.20 mm ile Ocak ayında iken en az
yağış ise 2 mm ile Aralık ayında görülmüştür.
Güz döneminde düşen yağışlar ile bahar döneminde gerçekleşen yağış miktarlarına
baktığımızda ise yağış değerlerinin toplamda birbirlerine çok yakın olduğu görülmüştür.
Normalde güz dönemi yağışlarının bahar dönemine göre daha fazla olması beklenirken; bu
sezonda böyle olmamıştır. Aykanat ve Barut (2016); Adana ili ekolojik koşulları altında
2009-2015 yılları arasında buğday verimleri ile yağış miktarı ve zamanları arasındaki
ilişkiler incelemişlerdir. Buğday çeşidi olarak bölgemizde yaygın bir ekim alanına sahip
Adana-99 ekmeklik buğday çeşidi irdelenmiştir. Yağış zamanları ise güz (Kasım-Ocak) ve
bahar (Şubat-Mayıs) olarak iki farklı dönemde incelenmiştir. İncelenen yılların
ortalamasına bakıldığında güz döneminde 345.63 mm ve bahar döneminde ise 228.56 mm
yağış alınmıştır. Güz dönemi yağış miktarı ile buğday verimleri arasında düşük seviyede
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negatif korelasyon (r:-0.139) bulunurken, bahar dönemi yağış miktarı ile buğday verimleri
arasında ise yüksek derecede pozitif (r:0.704) linear bir ilişki saptanmıştır. İncelenen yıllar
arasında buğday verimleri 465-700 kg/da arasında değişmiştir. En yüksek buğday verimleri
güz dönemi değil de bahar dönemi yağış miktarı fazla olan yıllarda alınmıştır.
Bölgemiz için bir genelleme yapacak olursak kurak yıllarda buğday verimleri 300500 kg/da ve normal yağış (550 mm) altında ise 500-700 kg/da arasında değişmektedir.
Şayet sapa kalkma ve başaklanma dönemleri olmak üzere iki kez sulandığı takdirde ise
buğday verimleri 700-900 kg/da arasında değişmektedir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Denemede ele alınan özelliklerden bitki boyu (cm) ve başak uzunluğu (cm)
değerlerinde ekim yöntemleri açısından istatistiki olarak önemli bir fark bulunamamıştır.
Bitki boyu ve başak uzunluğu değerlerinde sulanan ve sulanmayan buğdaylar açısından
istatistiki olarak %1 önem (P<0.01) seviyesinde önemli farklar tespit edilmiştir. Elde
edilen farklılıklar LSD testine tabi tutulmuş ve oluşan gruplar Çizelge 2’te gösterilmiştir.
Çizelge 2. Buğdayda bitki boyu ve başak uzunluğu sonuçları
Ekim
yöntemleri
DE
SE (70 cm)
GSE(140 cm)
ORT
P Değeri
CV (%)

Başak uzunluğu
(cm)

Bitki boyu
(cm)
Sulanan
110.75
110.25
111.91
110.97 a

Sulanmayan
106.75
107.33
108.66
107.58 b
0.0009
2.49

ORT
108.75
108.79
110.29

Sulanan
9.09
9.50
9.50
9.36 a

Sulanmayan
8.05
8.54
8.42
8.33 b
0.0001
6.46

ORT
8.57
9.02
8.96

Bitki boyu değerlerinin sulanan ve sulanmayan buğdaylar bazında genel
ortalamalarına baktığımızda sulamanın bitki boyu üzerinde sulanmayan buğdaylara göre
%3.15 oranında daha yüksek değer gösterdiği saptanmıştır. Başak uzunluğu değerlerinde
de genel ortalamaya baktığımızda sulanan buğdaylarda sulanmayanlara göre %12.36
oranında daha büyük başak uzunluğu değeri elde edilmiştir. Sulama konusu buğdayda
başak uzunluğu üzerinde pozitif yönde artışa sebep olmuştur.
Buğdayda biyoloijk verim ve sap verim (kg/da) değerlerine baktığımızda da hem
ana faktör (ekim yöntemleri) hem de alt faktör (sulanan-sulanmayan) açısından istatistiki
olarak %1 önem seviyesinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Meydana gelen farklılıklar
LSD testiyle incelenmiş ve oluşan gruplar Çizelge 3’te gösterilmiştir.
Çizelge 3. Buğdayda biyolojik verim ve sap verimi sonuçları
Ekim
yöntemleri
DE
SE (70 cm)
GSE(140 cm)
ORT
P Değeri
CV (%)

Sulanan
2993.33
2085.33
2009.25
2362.63 a

Biyolojik verim
(kg/da)
Sulanmayan
ORT
2153.33
2573.33 a
1432.53
1758.93 b
1638.75
1824.00 b
1741.53 b
0.0010
14.72
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Sulanan
1986.66
1328.26
1317.33
1544.08 a

Sap verimi
(kg/da)
Sulanmayan
1473.33
942.93
1087.75
1168.00 b
0.0037
16.28

ORT
1730.00 a
1135.60 b
1202.54 b
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Biyolojik verimde en yüksek değer geleneksel olarak ekilen ve sulanan buğdayda
2993.33 kg/da olarak bulunmuştur. Ekim yöntemleri açısından buğdayın düze ekimi, en
düşük değeri gösteren sırta ekim yöntemine göre %46.30 oranında daha büyük biyolojik
verim eldesi sağlamıştır. Sap veriminde ise düze ekim yönteminde sırta ekim yöntemine
göre %52.34 oranında daha büyük sap verimi değeri elde edilmiştir.
Sulanan ve sulanmayan buğdaylar açısından ise genel ortalamalarına baktığımızda
sulanan buğdayların sulanmayanlara göre %35.66 oranında daha büyük biyolojik verim
gösterdiği saptanmıştır. Sap veriminde ise sulanan buğdaylarda sulanmayanlara göre
%32.19 oranında daha büyük sap verimi elde edilmiştir.
Buğdayda verim değerlerini incelediğimizde de hem ekim yöntemleri hem de
sulama konuları açısından istatistiki olarak %1 önem seviyesinde önemli farklılıklar
saptanmıştır. Meydana gelen farklılıklar LSD testiyle incelenmiş ve oluşan gruplar Çizelge
4’te gösterilmiştir.
Çizelge 4. Buğdayda verim sonuçları
Verim
(kg/da)

Ekim yöntemleri

DE
SE (70 cm)
GSE(140 cm)
ORT
P Değeri
CV (%)

Sulanan
1006.66
757.06
691.91
818.55 a

Sulanmayan
680.00
489.60
551.00
573.53 b
0.0004
15.97

ORT
843.33 a
623.33 b
621.45 b

Yapılan istatistiki analizler (Varyans Analizi) ve testler (LSD Testi) sonucu farklı
ekim yöntemleri ve sulama konularının buğday verimi üzerinde etkilerine baktığımızda en
büyük değerler düze ekim yapılan ve sulanan buğdaylardan elde edilmiştir.
Ekim yöntemleri bakımından genel ortalamalarına baktığımızda en büyük verim
değerini gösteren düze ekim yöntemi, en düşük verim değerini gösteren geniş sırta ekim
yöntemine göre %35.70 oranında daha büyük verim eldesi sağlamıştır. Sulanan
buğdaylardan ise sulanmayanlara göre %42.72 oranında daha büyük verim sonuçları elde
edilmiştir.
Güler, M. (1996); Ankara ekolojik koşullarında 1993-95 yılları arasında yürüttüğü
doktora çalışmasında Gün-91 ekmeklik buğday çeşidinde 3 azot dozu (4-6-8 kg/da) ve 3
sulama konusunda (0-20-40 mm) en yüksek tane verimini 8 kg/da N uygulaması ve
başaklanma döneminde yapılan sulama (40 mm/2.4 m2) interaksiyonunda 614.5 kg/da
olarak bulmuştur. Hiç sulanmayan Gün-91 çeşidinde ise 8 kg/da N uygulamasıyla 380.1
kg/da tane verimi alınmıştır. Kısaca 8 kg/da N uygulamasıyla beraber başaklanma
döneminde yapılan sulamanın etkisiyle tane veriminde % 61.66 oranında daha yüksek
değer elde etmiştir.
Arabacı ve ark. (2002); Aydın iklim şartlarında 1996 ve 1998 yılları arasında
ekmeklik Gönen-98 buğday çeşidinde 3 farklı ekim zamanı (Kasım-Aralık-Ocak) ve 2
farklı sulama konusunda (sulamalı-sulamasız) en yüksek tane verimini normal ekim
zamanında (Aralık) başaklanma öncesi sulanan buğdayda 449 kg/da olarak
belirlemişlerdir. Aynı zamanda ekilen ama sulanmayan buğdaydan ise 397 kg/da tane
verimi elde etmişlerdir. Normal ekim zamanı (Aralık) ve sulamanın etkisiyle tane
veriminde %13.09 oranında daha fazla tane verimi elde etmişlerdir.
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Geçit ve Çakır (2006); Ankara ekolojisi Haymana lokasyonunda 1996 ve 1998
yılları arasında yürüttükleri çalışmalarında Berkmen-469 makarnalık buğday çeşidinde 3
farklı sulama (Ekim sonrası, Ekim sonrası+sapa kalkma, Ekim sonrası+sapa
kalkma+başaklanma) ve 4 farklı azot (2-8-14-20 kg/da) uygulamalarını incelemişlerdir. En
yüksek buğday verimini 3 defa sulama ve 20 kg/da N uygulamasından elde etmişlerdir.
Berkmen-469 çeşidinde en yüksek tane verimi S3N4 konusunda 415.67 kg/da
bulmuşlarken, S1N1 konusunda ise 185 kg/da tane verimi elde etmişlerdir. 2 kg/da N
uygulaması ve ekim sonrası 1 kez sulamaya göre 20 kg/da N uygulaması ve 3 kez sulama
konusunun tane veriminde %124 oranında daha fazla fark yarattığını bulmuşlardır.
4. SONUÇ
Uzun yıllar ortalamasına göre %33.2 oranında daha düşük toplam yağışın
gerçekleştiği bir buğday yetişme sezonunda sapa kalkma ve hamur olum dönemlerinde iki
kere buğday sulamanın verim ve bazı verim öğeleri üzerinde olumlu etki yarattığı
gözlenmiştir. Ekim yöntemleri açısından bulunan en yüksek verim değeri (1006.66 kg/da);
buğday tarımında bölgemizde yaygın olarak kullanılan düze makineli ekim (kesiksiz sıraya
ekim) yönteminde sulamanın etkisi sonucunda elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda;
Çukurova bölgemizde buğday tarımında sapa kalkma ve hamur olum dönemi
başlangıcında olmak üzere iki kez sulama yapmanın verim üzerinde %42.72 oranında daha
büyük değerler gösterdiği saptanmıştır.
Akdeniz ikliminde bir buğday yetişme sezonu içerisinde yağışlar yetersiz-dengesiz
ve sulama imkanı var ise kadeşlenme, sapa kalkma ve başaklanma dönemlerinde olmak
üzere 3 kez; biraz su sıkıntısı var ise sapa kalkma ve başaklanma dönemlerinde olmak
üzere 2 kez sulama yapmanın faydalı olacağını düşünmekteyiz. Su sıkıntısı daha da çok ise
hiç olmazsa başaklanma döneminde buğdayda 1 kez sulama yapabilmenin buğday tarımı
açısından önemli sonuçlar doğuracağı kanatindeyiz.
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FAYDALANARAK KURULUMU GERÇEKLEŞEN BİR ORGANİK
GÜBRE ÜRETİM TESİSİNİN ENDÜSTRİYEL TASARIMI
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Özet
Türkiye’de özellikle son yıllarda tarımsal alanlarda, tarımsal atık kökenli materyallerin bitki
besleme maddesi olarak kullanımı yaygın hale gelmektedir. Buradaki temel amaç, kimyasal gübre
kullanımını ve kimyasal maddelerin çevreye vermiş oldukları zararları azaltmaktır. Tarımsal
alanlarda hasat sonrası kalan atıklar, mekanizasyon işlemlerine engel olduğu için büyük problem
olmaktadır. Günümüzde çiftçiler tarafından bu problemin çözümü için bu atıkları yakmak, en kolay
ve yaygın yol olarak seçilmektedir. Tarımsal atıklardan meydana gelen karışımlara kompost
denilmektedir. Kompostun mikroorganizmalar tarafından belli bir zaman süresince çürütülmesi
sonucu humusumsu bir yapıya sahip olan bir madde elde edilir. Bu madde işlenerek bitki besleme
maddesi olarak organik gübre şeklinde kullanılabilir. Kompostun bitki besleme materyali olarak
kullanımı ile ilgili muhtelif Araştırma Enstitülerinde yapılan çalışmalar olumlu sonuçlanmış ve
farklı ürünler için dozlar tespit edilmiştir. Denemelerde bu madde bitkiye, tohum yatağına
verilmesi gerekliyken, maddenin mevcut şekli mekanizasyona uygun olmadığı için elle tarlaya
serpilmek suretiyle verilmiştir. Çiftçi şartlarında çok geniş alanlar göz önüne alındığında kompostu
mibzer veya gübre serpme makinesi ile tarlaya (tohum yatağına) verme problemi ortaya çıkmıştır.
Bu problemin çözümü için de endüstriyel bir tesise ihtiyaç duyulmuş ve kurulumu gerçekleşmiştir.
Bu makaleye konu olan “Organik Gübre Üretim Tesisi” Projesi, Temmuz 2012 tarihinde Eskişehir
KOSGEB Ar-Ge programı çerçevesinde inivasyon projesi olarak kabul edilerek desteklenmiş ve
prototip üretim aşamasından sonra endüstriyel uygulamaya geçilmiştir. Tesisin üretim kapasitesi
yıllık 15.000 ton olup, hammadde olarak tarımsal kökenli bitki atıkları, büyükbaş hayvan ve tavuk
gübresi kullanılmaktadır. Tesisin tüm üniteleri amaca uygun olarak özel ve tamamen yerli olarak
dizayn edilmiş ve kurulmuştur. Bu makalede, halen işletmede olan bu tesise ait üretim hattı
endüstriyel tasarım teknolojisi ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Gübre, Kompost, Tarımsal Atıklar, Kompostlaşma İşlemleri,
Peletleme Makinaları

INDUSTRIAL DESIGN OF AN ORGANIC FERTILIZER
PRODUCTION PLANT SETUP BY USING THE RESULTS OF THE
RESEARCHES CONCERNING THE USE OF COMPOST AS PLANT
FEEDING MATERIAL
Abstract
Especially at recent years, usage of the agricultural origin wastes as natural fertilizer materials in
agricultural lands have been becoming commonly in Turkey. The main purpose of this application
is to reduce the usage of chemical fertilizers, and prevent of chemical substances damage to
environment. Because it prevents the processing and sowing mechanization of the field after
harvest in agricultural land, waste is become a big problem. Today farmers, for to solve this the
problem to burn these wastes is choosing as the easiest and most common way. As
known,
compost is becomed from agricultural waste. After refuting the compost by microorganisms during
a certain time is to be obtained having a matter similar the soil. If this material is processed can be
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used as a feedstock organic fertilizer for the plant nutrients. The studies of using compost as plant
nutrition material have been positive and determined doses for different products related to in
various Research Institutes. Since the present form of this material was not suitable for
mechanization, it was hand-laid by hand in aplications. If for this metarial, seeder or fertilizer
spreader want to uses in wide range area of farmer conditions, problem of applicable to the field
has arisen. At this point, the problem that needs to be solved is to bring the matter to be sprinkled
by the seeder or fertilizer spreader. From this point, an Industrial plant was needed and than
established. This project is supported by Eskisehir KOSGEB as an innovation programs project the
framework of R&D considered in july 2012. After the industrial prototype applications production
has started. The annual production capacity of plant is 15000 tonnes. Agricultural residues, cattle
and chicken manure materials are used for feedstock materials. After the set up of plant production
completely was started in Mesudiye Village located in Mahmudiye Town of Eskisehir Province in
September 2013. All units of the facility are designed and built in accordance with the purpose of
private and fully national industry. In this study, the production line units tegnology of plant is
discussed.
Key Words: Organic Fertilizer, Compost, Agricultural Residues, Composting Process, Pelletizing
Machine

1. GİRİŞ
Tarımsal alanlarda hasat sonrası tarlalarda kalan atıklar, tarlanın işlenmesi ve ekimi
için yapılan mekanizasyon işlemlerine engel olduğu için büyük problem olmaktadır.
Günümüzde çiftçiler tarafından bu atıkları yakmak problemin çözümü için, en kolay ve
yaygın yol olarak seçilmektedir (Şekil 1.).

Şekil 1. Hasat sonrası tarımsal atıklar ve yakılarak yok edilmesi
Şekil 1.'den görüldüğü üzere; hasat sonrası tarlalarda kalan ve organik madde
yönünden de zengin olan tarımsal atıklar yakılarak yok edilmektedir.
Tarımsal atıkların yakılması, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve çevreyi
de olumsuz olarak etkilemesi nedenleri ile onarılması güç olan çok vahim sonuçlara yol
açabilmektedir. Yakılan atıkların ekonomik değeri yanında, yanmanın toprakta meydana
getirdiği tahribat daha da önemlidir. Bu işlem esnasında, toprak için faydalı böcek, bakteri,
mikroorganizma vb. yakılarak yok edilmektedir. Başka bir ifadeyle bu yakma olayı, aynı
zamanda ekolojik sistemin kendi içinde oluşturduğu dengenin insan tarafından tahrip
edilmesidir.
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Bitkisel artıkların değerlendirilmesi, çevre kirliliği, atmosferin kirlenmesi ve
kısmen de olsa orman yangınlarının önlenmesi açısından önemlidir. Türkiye’de özellikle
son yıllarda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olan muhtelif Araştırma
Enstitülerinde tarımsal atık kökenli materyallerden elde edilen ve “kompost” diye
adlandırılan karışımların bitki besleme maddesi olarak “doğal gübre” şeklinde kullanımı ile
ilgili araştırma projeleri yürütülmüş ve yürütülmektedir.
Biten araştırma projeleri sonuçlarına göre; tarımsal kökenli komposttan elde edilen
materyalin bitki beslemede kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmalardan
bazıları ise Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal araştırma Enstitüsünde yapılmıştır (Polat ve
ark., 2008), (Şekil 2.).

Şekil 2. Tarımsal alanlarda sürdürülebilir artık yönetimi proje denemesi.
Şekil 2.'de Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce "Tarımsal Alanlarda
Sürdürülebilir Artık Yönetimi" başlıklı proje kapsamında, kompostun şekerpancarı bitkisi
verimi üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma neticesinde de
kompostun bitki besleme materyali olarak kullanılabileceği sonucu ortaya çıkmış ve sonuç
raporu olarak yayınlanmıştır.
Yapılan başka bir çalışmada, buğday, arpa, mısır, pamuk ve şekerpancarı olmak
üzere 5 ana ürüne ait Türkiye’nin 2012 yılı tarımsal atık yönünden sahip olduğu
kullanılabilir kuru madde miktarının 11.868.34 ton olduğu bildirilmiştir (Polat ve
Gerekçioğlu, 2012).
Türkiye İstatistik Enstitüsünce yıllık olarak yayınlanan verilere göre Türkiye'nin
2014 yılına ait en çok ekilen ürünler, ekili alanları, hayvan sayısı ve tahmini gübre
miktarlarına ait istatistik bilgiler aşağıda verilmiştir , (TÜİK, 2014), (Çizelge 1.).
Çizekgeden, Türkiye' nin büyük bir tarımsal atık potansiyeline sahip olduğu açıkça
görülmektedir. Bu atıkların işlenerek bitki besleme maddesi olarak, kimyasal gübrelere
alternatif kullanılması hem ekonomik hem de ekolojik açıdan önemdir.
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Çizelge 1. Türkiye’de en çok ekilen ürünler ve ekim alanları (2014 Yılı)
Ekim alanı
(Dekar)
79 192 084
27 872 973
6 574 576
6 586 450
4 681 429

Ürün
Buğday
Arpa
Ayçiçeği
Mısır
Pamuk

Hayvan sayısı

Hayvansal
Kanatlı
Koyun
Büyükbaş
*
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK)

14 122 847
31 115 190
14 244 673

Üretim
(Ton)
19 000 000
6 300 000
1 637 900
5 950 000
2 350 000
Tahmini gübre miktarı
(Ton/yıl)
141 228 470
25 514 456
85 468 038

Kompostlaşma, nemli olan organik atıklarda doğal olarak bulunan ve kendiliğinden
çoğalan mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir. Başlangıçta çoğunlukla bakteri olan
bu mikroorganizmaların çoğalması sırasında ısı, karbondioksit ve su buharı açığa çıkar
(Trautmann,1998).
Kompostun hammaddesi olarak evsel, tarımsal veya hayvansal atıklar olabilir. Bu
maddeler uygun nem ve sıcaklık şartlarında mikroorganizmalar tarafından çürütülmeye
başlanır. Belli bir zaman süresince devam eden bu işlem sonucunda humusumsu bir yapıya
sahip olan yeni bir madde elde edilir (Şekil 3.).
Şekil 3.'ten kompostlaşma işleminin başlangıcında atıklarda genel olarak karbon,
kimyasal enerji, protein, azot içeren organik maddeler, su, muhtelif türde organizmalar v.b.
gibi maddeler mevcuttur. Atıkların organizmalar tarafından çürütülmesi neticesinde ise
yapı ve içerik olarak farklı yeni bir madde elde edilmektedir (Rynk, 1992).

Şekil 3. Kompostlaşma işlemi
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal olarak evsel, bitkisel veya hayvansal atıklar kullanılabilir. Muhtelif
Enstitülerde yürütülen proje denemelerde bu madde bitkiye, tohum yatağına verilmesi
gerekliyken, maddenin mevcut şekli mekanizasyona uygun olmadığı için elle tarlaya
serpilmek suretiyle verilmiştir (Taşpınar ve ark., 2009).
Çiftçi şartlarında çok geniş alanlar göz önüne alındığında kompostu mibzer veya
gübre serpme makinesi ile tarlaya uygulanabilir hale getirme problemi ortaya çıkmıştır. Bu
problemin çözümü ancak söz konusu maddenin mibzer veya gübre serpme makinesinde
serpilebilecek şekle getirmektir. İşte bu noktadan hareketle KOSGEB destekli fabrikanın
endüstriyel tasarımı ve fizibilite çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışma özetle:
A- Projenin Tanımı ve Kapsamı
B- Projenin Arka Planı
1. Proje fikrinin kaynağı ve uygunluğu,
2.Projenin sektörel ve/veya bölgesel kalkınma amaçlarına uygunluğu,
3. Projenin geçmiş, yürüyen ve planlanan diğer projelerle ilişkisi,
4. Projenin stratejik planı ve performans programına uygunluğu,
5. Projeyle ilgili geçmişte yapılmış etüt, araştırma ve diğer çalışmalar.
C- Projenin Gerekçesi
1. Ulusal ve bölgesel düzeyde pazar araştırması ve analizi,
2. Ulusal ve bölgesel düzeyde gelecekteki talebin tahmini.
D- Mal ve/veya Hizmetlerin Satış-Üretim Programı
E- Teknik Analiz ve Tasarım
1. Kapasite analizi ve seçimi,
2. Seçilen teknolojinin çevresel etkileri, koruma önlemleri ve maliyeti,
3. Teknik tasarım (makine-donanım, inşaat işleri, arazi ve yerleşim düzeni vb.),
4. Yatırım maliyetleri (inşaat, makine-donanım vb.),
G- Proje Girdileri
1. Girdi ihtiyacı (hammadde ve yardımcı maddeler),
2. Girdi fiyatları ve harcama tahmini.
H-Organizasyon Yapısı, Yönetim ve İnsan Kaynakları
I- Proje Yönetimi ve Uygulama Programı
İ-İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri
J-Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı
K- Projenin Finansmanı
L-Proje Analizi
şeklinde ana başlıkları ile özetlenebilir.
2.1. Endüstriyel Tasarım
Tesisle ilgili fizibilite (yöneylem) çalışmasının başlangıcında, tesisin esas amacı ve
bu amaca ulaşmak için gerekli olan ünite ve bu üniteleri oluşturan makineler tasarlanmıştır.
Buradaki ana hedef komposttan granül şeklinde olan bir ürün elde etmektir (Şekil 4).
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Hammadde
(Kompost)

Üretim Hattı

Ürün
(Granül Gübre)

Üniteleri
Oluşturan
Makineler

Şekil 4. Hammadde-ürün şeması
Şekil 4'teki şemadan anlaşılacağı üzere; hammadde ile ürün arasındaki gerekli ünite
ve makineler esasen üretim hattını oluşturan bileşenlerdir.
Özet olarak; ünite bazında eleme, kurutma, öğütme, peletleme, soğutma, tartma ve
depolama üniteleri mevcuttur. İlk olarak gelen hammaddenin içerisinde bulunan taş v.s.
gibi büyük boyuttaki maddelerin elenmesi amacıyla 30x30 mm. vibrasyonlu elek
kullanılmaktadır. Elenen bu maddenin içerisinde metal malzemeleri tutmak amacıyla
malzeme, mıknatıslı bir banttan geçerek kurutucuya iletilmektedir. Kurutma ünitesinde
kurutulan malzeme tekrar bir elekten geçirildikten sonra pelet presine, granül haldeki
malzeme is topaklanmayı önlemek amacıyla da soğutucuya ve sonuç olarak tartma
ünitesine ve depolara iletilmektedir.
2.2. Tesisteki Üretim Üniteleri
Tesis toplam10 üniteden meydana gelmiştir (Şekil 5). Şemada görüldüğü gibi tesis;
bitkisel atık stoklama ve parçalama, karıştırma, ıslatma ve mayalanma, kurutma ve
sterilizasyon, öğütme, peletleme (presleme), soğutma, tartım ve torbalama ve mamul ürün
stoklama ünitelerinden meydana gelmiştir (Polat, 2014).

Bitkisel Atık
Stoklama
ve
Parçalama
Ünitesi

At Gübresi
Stoklama Alanı
Parçalanmış Bitkisel
Artık Stoklama Alanı

Karıştırma
Ünitesi

Islatma ve
Fermantasyon
Ünitesi

Kurutma ve
Sterilizasyon
Ünitesi

Tavuk Gübresi
Stoklama Alanı

Öğütme
Ünitesi

Pelet Pres
Ünitesi

Soğutma
Ünitesi

Şekil 5. Kompost hazırlama üniteleri iş akış şeması
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Tartım ve
Torbalama
Ünitesi

Mamul Ürün
Stoklama
ünitesi
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2.2.1. Hammadde Ünitesi
Kompostun hammaddesini meydana getiren tarımsal atıklar, hasat sonrası
tarlalardan temin edilmektedir. İyi bir kompostlaşma süreci için atıkların tane boyutu
önemli olup küçük olması istenir. Literatürde optimum tane boyutu 2-12 mm. dir
(Composting Factsheet, 1996).
Bu nedenle özellikle buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve ağaç gibi atıklardan meydana
gelen hammaddenin mutlaka öğütülmesi gerekir. Bu işlem çiftçi şartlarında batöz ve tesiste
ise atık parçalama makinesi olarak kullanılan bir makine sayesinde gerçekleştirilmektedir
(Şekil 6).

Şekil 6. Tarımsal atıkların parçalanması
Şekil 6’da hammaddenin parçalanması için kullanılan mekanizasyon görülmektedir.
Bu işlem için, hareketini traktörün kuyruk milinden alan bir makine kullanılmaktadır.
2.2.2. Kurutma Ünitesi
Kompostlaşma süreci sonunda dışarıdan gelen hammaddenin kurutulması gerekir.
Hammadde kurutulmak üzere bir bantlı konveyör tarafından kurutma ünitesine
iletilmektedir. Bantlı konveyörün iletim kapasitesi 24 m3/h, iletim hızı 4 m/s ve motor gücü
ise 5 kW. Bant 15 m. uzunluğunda ve 0.5 m genişliktedir.
Kurutma ünitesinin görevi, nem oranı yüksek olan hammaddeyi sıcak hava akımı
yardımı ile kurutmaktır. Bu işlemdeki temel amaç; hammaddenin içerisinde bulunması
muhtemel olan yabancı ot tohumlarının çimlenme kabiliyetlerini ve bakteri, mantar türü
mikroorganizmaları yok etmektir. Sterilizasyonda de denilen bu işlem takribi 115°C
sıcaklıkta yapılmaktadır. Kurutma ünitesinde eleme alanı 9600 cm2 olan kurutma elekleri
üzerinde yayılan (yaklaşık 3.5 ton) malzemeye, ısı kaynağı kömürlü kazan olan aspiratör
tarafından basınçlı sıcak hava verilmektedir. Isı kazanı, 290 kW kapasiteli, otomatik
ateşlemeli, katı yakıtlı tip kazandır.
Üretim hattının birinci kısmında yer alan üniteler aşağıda verilmiştir (Şekil 7).
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Şekil 7. Üretim hattının birinci kısmında yer alan üniteler
Şekil 7’de görüldüğü gibi, dışarıdan alınan hammadde bantlı konveyör tarafından
kurutma ünitesine iletilmektedir.
2.2.3. Öğütme Ünitesi
Kurutma ünitesinde 1 saat zaman süresince kurutulan malzeme, Z tipi bantlı
konveyör tarafından, öğütülmek üzere değirmen silosuna ve buradan da yatay bir helezon
tarafından ikinci bir öğütücü değirmene iletilmektedir. Öğütülen malzeme değirmen alt
deposuna buradan da 6 m uzunluğunda olan kovalı elevatör ile presleme ünitesine
verilmektedir.
2.2.4. Presleme Ünitesi
Bu ünitede, öğütme ünitesinden gelen toz halindeki hammadde, sıcak su ile
karıştırılarak disk ve rulo yardımı ile mekanik olarak sıkıştırılıp 4x4 mm boyutunda granül
olarak üretilmektedir. Ünite; besleme, yumuşatma, pres, soğutma, eleme ve havalandırma
siklonu bölümlerinden meydana gelmiştir.
Besleme bölümü pelet presini düzenli olarak besler. U şeklinde bükümlü,
paslanmaz çelikten imal edilmiş gövdenin boyu 1270 mm, çapı ise 200 mm dir. Motorredüktör 2.2 kw 150 d/d, zincir-dişli tahrikli, tahrik zinciri, tahrik dişlileri, zincir-dişli
muhafazası kısımlarından oluşmuştur.
Aktif peletleme alanına gelen basınç p;

p

Fp

(1)

Ap

Burada; p; presleme alanına gelen basınç [N/cm2], Fp; elektrik motoru tarafından
uygulanan kuvvet [N], Ap; aktif presleme alanı [cm2].
Elektrik motoru tarafından uygulanan kuvvet Fp ;
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Fp 

Pp
(2)

ud

eşitliği yardımıyla bulunabilir.
Burada; Pp; elektrik motoru gücü [kW], ud; disk çevresel hız [m/sn].
Disk çevresel hızı ud;

ud 

 .Dd .nd
60

(3)

eşitliği kullanılarak bulunabilir.
Burada; Dd; disk çapı [mm], nd; disk devir sayısı [d/dak.].
Disk çapı 420 mm., disk devir sayısı 320 d/dak. olmak üzere çevresel hız 7,03 m/sn.
olarak bulunur. Sonraki adımda ise yukarıdaki eşitlikler yardımıyla peletleme presine ait
değerler hesaplanmış ve Çizelge 2’ de verilmiştir.
Çizelge 2. Peletleme ünitesine ait teknik özellikler
Ap
(dm2)
18.20

P/n
(kW/d/d)
75/1435

nd
(d/d)
320

P/Ad
4.12

ud
(m/sn)
7.03

Fp
(N)
10714.3

P
(N/cm2)
7.74

Rulo
ø/w
206/142

Peltelenecek olan karışım buhar ile yumuşatıldıktan sonra peletleme ünitesine
gönderilir. Pelet presi, kaynaklı çelik konstrüksiyon ana gövde, kayış-kasnak
transmisyonlu ve tek motorlu, V-kayış ile tahrikli, pnömatik boşaltma kapaklı, manuel
ayarlı çift rulolu sistemdir. Ayrıca, ana şaftın aşırı zorlanmalarda zarar görmesini önleyen
emniyet pimi ve emniyet anahtarı, kayışlar, kasnaklar ve muhafazaları, disk ve ruloların
kolaylıkla indirilip kaldırılmasını sağlayan mekanik vinç sistemi mevcuttur.
Pelet soğutucuları, pelet presinden çıkan yüksek rutubetli ve sıcak peletlerin
soğutulmasını ve kurutulmasını sağlar. Pelet soğutulmadığı takdirde, taşıdığı yüksek
rutubetten dolayı keseklenme olur. Pelet soğutucusu, aspiratör siklonu, aspiratör fanı,
davlumbaz, ana gövde ve boşaltma ızgaralarından meydana gelmiştir.
Ters hava akımlı soğutma sistemi, kompost tozlarını havadan ayırarak geri
dönüştürür ve çevrenin kirlenmesini önler. Hava debi ayar kapaklı davlumbaz, sensörlü
şeffaf seviye kontrol pencereli ve pelet toplama besleme hunisi, motor-redüktör, hava
kilidi, ürün akışı düzenlerken hava kaçağı pelet dağıtıcısı sistemleri mevcuttur.
2.2.5. Eleme Ünitesi
Pelet elekleri, peletlenmiş granül haldeki gübrenin tozunu ayırarak tekrar pelet presi
üst deposuna gönderir. Tozdan ayrıştırılmış pelet, mamul madde silosuna gönderilir.
Kullanılan elek 3 kasetli ve 3 çıkışlı olarak, döner elek olarak imal edilmiştir. Pelet Eleği,
merkezkaç vibrasyonlu, kayış-kasnak tahrikli, iki çıkışlı olarak çalışmaktadır.
Üretim hattının ikinci kısmında yer alan üniteler aşağıda verilmiştir (Şekil 8).
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Tartım ve Paketleme
Silosu

Pelet
Silosu

Z Elevatör

Siklon

Soğutma
Ünitesi

Kondosyoner
Pelet Eleği
Pelet Presi

Paketleme

Şekil 8. Üretim hattının ikinci kısmında yer alan üniteler
Şekil 8’de görüldüğü gibi kurutma ünitesinde, kurutma elekleri üzerinde yayılan
malzemeye ısı kaynağı kömürlü kazan olan aspiratör tarafından basınçlı sıcak hava
verilmektedir.
2.2.6. Tartım ve Torbalama Ünitesi
Torbalama kantarları, granül olarak imal edilen organik gübrenin, 25 ya da 50 kg
lık torbalarda paketlenmesi için hassas tartım yapan makinelerdir. (Şekil 9).

Şekil 9. Ürün tartım, ambalaj ve stoklama üniteleri
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Şekil 9’da görülen ürün ambalaj ve torbalama ünitesinde kullanılan kantar,
elektronik, tek kefeli, torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre 50 kg’lık paketlerde 15
ton/h ile 18 ton/h kapasiteli, +,- 50 gr. çuval başına düşen ortalama hata payına sahiptir.
Ünitede ayrıca, 1 adet hız kontrollü bantlı besleyici sistemi, 1 adet alt kapağı ile
birlikte tartım bunkeri, 1 adet toz koruma bölümü, 1 takım regulatör bunkerlerinden
torbalama ağızı çıkışına kadar gerekli olan elektrik motorları ve pünömatik aksamlar
mevcuttur.
2.3. Üretim Hattında Yer Alan Makinelerin Endüstriyel Teknik Özellikleri
Üretim hattında yer alan makinelere ait şema ve teknik özellikler aşağıda verilmiştir
(Şekil 10).

510 -Sıcak Hava Deposu
520-Kurutma Ünitesi
530-Hammadde Silosu
540-Sıcak Hava Ünitesi
550-Z Konveyör
560-Değirmen Üstü deposu

110-Değirmen Besleyici
120-Çekiçli Değirmen
130-Değirmen Alt Deposu
140-Birinci Siklon Filtre
150-İkinci Siklon-Filtre
160-Tekneli Helezon Konveyör

170-Kovalı Elavatör
180-Boru Magnet
190-Palet Presi Üst Deposu
200-Pelet Presi Besleyicisi
205-Kondisyoner
210-Pelet Presi
215-Z konveyör
220-Hava Kilidi
230-Pelet Soğutucusu

240-Siklon
250-Aspirasyon Fan
260-Pelet Vidası
270-Kovalı Elavatör
280-Elektopün. Divertör
290-Pelet Eleği
350-Torbalama Kantarı

Şekil 10. Tesis üretim akış şeması ve üretim hattı
Şekil 11’den görüldüğü gibi üretim hattının birinci kısmında kurutma ve öğütme
işlemleri, ikinci kısmında ise, ürün peletleme veya presleme, soğutma, eleme ve
ambalajlama işlemleri gerçekleşmektedir.
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Üretim hattında yer alan makinelerin endüstriyel özellikleri:
Pelet Presi
 Kapasite, 3 ton/h.
 Elektrik motoru 75 kW, 1450 d/d devirli, kaplin akupledir.
 Disk iç çapı 420 mm,
 Peletleme alanı 1800 cm2,
 Disk içi hızı 4.50 m/sn,
 Rulo çapı 206 mm,
 Rulo genişliği 142 mm,
 Çift rulolu kayış-kasnak transmisyonlu ve tek motorlu,
 12 adet 17’lik V-kayış ile tahrikli,
 Pünömatik boşaltma kapaklı.
Zincirli, Eğimli Pelet Taşıyıcısı (Z Konveyör)
 Toplam uzunluk 7.5 metre,
 Elektrik motoru 7.5 kW, 1450 d/d devirli, kaplin akupledir.
Hava Kilidi
 Elektrik motoru 0.75 kW, 935 d/d devirli, kaplin akupledir.
Pelet Soğutucusu
 Soğutma hacmi 3.80 m3,
 Elektrik motoru 4 kW, 2900 d/d devirli, kaplin akupledir.
 Ters hava akımlı,
 Üç ızgaralı, iki ızgarası hareketli, boşaltma hızı ayar edilebilir,
 Hava debi ayar kanatlı.
 Şeffaf kontrol penceresi,
 2 adet seviye kontrol sensörü vardır.
 Toplama besleme hunisi mevcuttur.
Aspirasyon Siklonu
 Siklon gövdesi 2 mm. kalınlığında ST 37-2 çelikten imal edilmiştir.
 Hava kilidi motor-redüktörlüdür.
Aspirasyon Fanı
 Kapasite 8000 m3/h,
 Elektrik motoru 4.5 kW, 1500 d/d devirli, kaplin akupledir.
 Toplam basınç 225 mmSS,
 Gövdesi temizleme kapaklı,
 Kayış-kasnak tahriklidir.
Pelet Vidası
 Gövde 2 mm. ST37 çelikten imal edilmiştir.
 Elektrik motoru 1.1 kW, 1500 d/d devirli, motor-redüktör kaplin akupledir. Boy 3.50 m,
Kovalı Elevatör
 Elektrik motoru 1.5 kW, 1450 d/d devirli, motor-redüktör kaplin akupledir
 Ayak-kafa-ara borular ST37 çelikten imal edilmiştir.
 Toplam boy 6 m’dir,
Saptırcı (Diverter)
 Elektro-pnömatik ,
 Elektrik motoru 0.75 kW, 1100 d/d devirli, motor-redüktör kaplin akupledir.
 250/250, solenoid valf,
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 Limit siviçleri ve pnömatik silindiri vardır.
Pelet Eleği
 Merkezkaç vibrasyonlu.
 Elektrik motoru 0.75 kW, 1450 d/d devirli, motor-redüktör kaplin akupledir.
 Vibrasyon şiddeti ağırlık arttırımı ya da azaltımı ile değiştirilebilir.
 Kayış-kasnak tahrikli,
 İki çıkışlı,
 Tüm sistem lastik takozlar üzerinde monte edilmiştir.
Torbalama Kantarı
 Terazi ve istif motorlar toplam 4.4 kW, 1420 d/d devirli,
 Elektronik, tek kefeli,
 Kapasite torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre 50 kg.’lık paketlerde 15 ton/saat
ile 18 ton/saat arasında değişebilir,
 +,- 50 gr. çuval başına düşen ortalama hata payı,
 1 adet sistem panosu,
 1 adet regülasyon bunkeri,
 1 adet hız kontrollü bantlı besleyici sistemi,
 1 adet alt kapağı ile birlikte tartım bunkeri,
 1 adet toz koruma bölümü mevcuttur.
Hammadde Kurutucusu
 Döner ızgaralı,
 Elektrik motoru 7.5 kW, 1400 d/d devirli, motor-redüktör kaplin akupledir.
 Kapasite 3 ton/h,
 Ters hava akımlı,
 Soğutma hacmi 3.80 m3 ,
 Hidrolik kontrollü, döner ızgaralı (swivel),
 Hızlı boşaltım sistemli,
 Boşaltma hızı (encoder ile) ayar edilebilir,
 Ayarlanabilir sabit deflektörlü,
 Şeffaf kontrol pencereli,
 2 adet seviye kontrol sensörü mevcuttur.
Sıcak Hava Ünitesi (Isı Kazanı)
 290 kW kapasiteli,
 Kazan besleme elektrik motoru 0.75 kW, 1400 d/d devirli,
Otomatik ateşlemeli katı yakıtlıdır.
Zincirli, Eğimli Hammadde Taşıyıcısı:
 Elektrik motoru 1.1 kW, 900 d/d devirli, motor-redüktör kaplin akupledir.
 Uzunluğu, 7.5 m.
Değirmen Besleme Deposu ve Şasesi
Elektrik motoru 1.1 kW, 1500 d/d devirli, motor-redüktör kaplin akupledir.
Fabrikanın endüstriyel güç sistemi muhtelif büyüklükte olan toplam 32 adet elektrik
motorundan oluşmuştur (Çizelge 3.). Bu motorların toplam güç kapasiteleri ise 235 kW'tır.
En büyük elektrik motorları 75 kW olmak üzere; öğütme ve pres makinelerine aittir.
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Çizelge 3. Endüstriyel güç sistemi ve özellikleri
Kullanıldığı yer
Kurutucu Z Bandı
Kurutucu Hava Kilidi
Kurutucu Karıştırıcı
Kurutucu Açma
Hava Kilidi
Siklon
Siklon Hava Kilidi
Değirmen
Değirmen (Eğimli Band)
Değirmenaltı Helezon
Değirmen Elevatör
Değirmen Besleme
Değirmen Fan
Kondüsyoner
Fan Kilidi
Pres

P
(kW)
1.50
2.20
0.55
4.60
0.90
7.50
0.75
75.00
2.20
0.75
1.10
0.75
7.50
7.50
0.75
75.00

n
(d/d)
1425
1420
1365
1735
1122
2910
1122
1453
1420
1410
915
1410
2885
2885
935
1435

Kullanıldığı yer
Presüstü Helez. Besleyici
Pres Konvektör
Presaltı Eğimli Bant
Pelet Eleği
Soğutucuüstü Hava Kilidi
Soğutucu Açma
Soğutucu Elavatör
Soğutucualtı Helezon
Toz Taşıma Helezonu
Küçük Bant
Kompresör
Isıtıcı Fanı
Kazan Kömür Besleme
Terazi
İstif Bant 1
İstif Bant 2

P
(kW)
0.75
7.50
2.20
0.75
0.75
2.20
1.10
0.75
1.10
0.75
4.00
7.50
0.75
1.10
2.20
1.10

n
(d/d)
1410
1430
1405
1365
935
1405
915
1410
1405
1375
2900
1410
1410
1405
1420
1405

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME














Bu proje, Eskişehir KOSGEB tarafından desteklenmiş olan bir AR-GE projesi olup
tesis 2013 Yılında üretime başlamıştır.
Tesis toplam 10 üniteden meydana gelmiştir.
Sterilizasyonu yapılmış ve granül olarak üretilen organik gübrenin üretim hattında
yer alan ünitelerin tümü özel olarak tasarlanmıştır.
Üretim hattında yer alan bazı makinelerde ayni şekilde amaca uygun olarak
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Tesiste en küçüğü 0.5 ve en büyüğü ise 75 kW olan muhtelif elektrik motorları
kullanılmıştır.
Tesisin yıllık üretim kapasitesi 15000 tondur.
Hammadde olarak bitkisel atık ve artıklar, küçük ve büyükbaş hayvan ve tavuk
gübresi kullanılmaktadır.
Hammaddenin parçalanması için, hareketini traktörün kuyruk milinden alan
karıştırma makinesi, özel olarak tasarımlanmış, imal edilmiş ve başarılı bir şekilde
kullanılmıştır.
Hammaddenin içerisinde bulunması muhtemel olan yabancı ot tohumlarının
çimlenme kabiliyetlerini ve bakteri, mantar türü mikroorganizmaları yok etmek için
yine özel olarak tasarımlanmış kurutma ünitesi kullanılmıştır. Bu ünitede, nem oranı
yüksek olan hammadde sıcak hava akımı yardımı ile kurutmakta ve sterilizasyonda
de denilen bu işlem takribi 115°C sıcaklıkta yapılmaktadır.
Presleme veya peletleme ünitesi ayni şekilde özel olarak tasarlanmış ve imal
edilmiştir. Bu ünitede toz halindeki hammadde sıcak su ile karıştırılarak disk ve rulo
yardımı ile mekanik olarak sıkıştırılmakta ve 4x4 mm boyutunda granül olarak ürün
elde edilmektedir.
Bu tür tesisler, organik gübre üreterek kimyasal gübre kullanımını azalttığından
dolayı, çevre ve eko-sistemin koruması açısından çok önemlidir.
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TARIMSAL MEKANİZASYON YÖNETİMİ
(AGRICULTURAL MECHANIZATION
MANAGEMENT)
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İbrahim YALÇIN2

Serkan ARTAN1
1
2

Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Meslek Yüksek Okulu, Aydın, Türkiye
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Aydın, Türkiye
Sorumlu yazar: iyalcin@adu.edu.tr

Özet
Tarımsal üretime girdi sağlayan sektörlerden birisi de tarım makinaları imalat sanayiidir. İmalat
sanayinde ortaya çıkan problemler sektörü dolayısıyla tarım kesimini ve ülke ekonomisini de
etkilemektedir. Bu çalışma; Türkiye genelindeki tarım makinaları imalatçıları arasında hem sayısal
fazlalık hem de kapasite fazlalığı yönünden ön sıralarda yer alan Söke ilçesindeki küçük, orta ve
büyük kapasiteli tarım makinaları imalatçılarının yapısal durumlarını ve sorunlarını belirlemek
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, Söke Ticaret Odası ile temasa geçilerek tarım
makinaları imalatçısı olarak kayıtlı olan işletmelerin adresleri yapılan ön çalışmalarla
belirlenmiştir. Söke ilçesindeki değişik tarım alet ve makina imalatçısı işletmelerin sahipleri ile yüz
yüze görüşme yoluyla anket yapılarak veriler elde edilmiştir. Herhangi bir örnekleme yöntemi
yerine imalat yaptığı saptanan ve bilgi vermeyi kabul eden işletmelerin tümüyle görüşülmüştür.
Yapılan çalışmalar sonucunda; ilçedeki firmaların yaklaşık %66’sının araştırma geliştirmeden
uzak, küçük ölçekli, ticari statüleri limited şeklinde olan işletmeler olduğu, yaklaşık % 34’ünün de
fabrikasyon aşamasına geçmiş büyük kapasiteli üretim yapan uzmanlaşmış işletmeler olduğu
saptanmıştır. İşletmelerin devlet tarafından sunulan hibe destek kredileriyle birlikte makine
üretimlerini ortalama %5 ile %30 oranlarında arttırdıkları saptanmıştır. Firmalara ilişkin saptanan
kalifiye teknik eleman, standart ve kaliteli malzeme, kredilerin zamanında açıklanamaması vb gibi
sorunlar ülke ve yöre koşullarının öncelik sırasına göre belirlenip, kalkınma planlarına dâhil
edilmesi halinde tarım makinaları imalat sanayi sektörüne dolayısıyla ülke ekonomisine olumlu
katkılar sağlayacağı kaçınılmaz olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Söke, Tarım makinaları, Tarım Sektörü

DETERMINING THE STRUCTURAL SITUATION AND PROBLEMS
OF AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURERS IN SÖKE
Abstract
Agricultural machinery manufacturing industry is one of the sectors that provide agricultural
production input. The problems that arise in the manufacturing industry affect the agricultural
sector and the country's economy because of the sector. This work; among the manufacturers of
agricultural machines in Turkey, both small and medium sized and large sized agricultural
machinery manufacturers in Söke, which is located in front of the market due to both numerical
surplus and capacity surplus, have been realized in order to determine the structural conditions and
problems. In this study, the addresses of the enterprises registered with the Söke Chamber of
Commerce and registered as manufacturer of agricultural machinery after passing through the
Chamber of Commerce were determined by preliminary studies. Surveys were conducted by faceto-face interviews with the owners of various agricultural equipment and machinery manufacturers
in the district of Söke. Instead of any sampling method, the businesses that have been manufactured
and agreed to provide information have been fully discussed. As a result of the studies; of the
companies in the province were found to be distant, small-scale, commercial statutory limited
enterprises without research development, and about 34% were specialized enterprises engaged in
large-scale production at the stage of fabrication. It has been found that the enterprises increase
their machine production by 5% to 30% on average, together with government grant loans provided
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by the government. If the problems such as qualified technical staff, standard and quality materials,
timely disclosure of credits ... are determined according to the priority order of the country and
local conditions and included in the development plans, it will be inevitable that the agricultural
machinery will provide positive contribution to the manufacturing industry sector and therefore to
the country's economy.
Key Words: Söke, Agriculturel Machines, The Sector of Agriculture

1. GİRİŞ
Türkiye makine sanayisi, 90’lı yılların başından bu yana yıllık yaklaşık %20; 2009
yılından bu yana ise %30 oranında istikrarlı olarak büyümektedir (Anonim, 2015; Arın ve
ark., 2010). Türkiye 2001-2010 yılları arasında makine ihracatını en çok arttıran ilk 5 ülke
arasında %22.05 ile 4. sırada yer almıştır. 2023’ te 500 milyar dolar olarak hedeflenen
Türkiye’nin toplam ihracatı içerisinde, 100 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirerek,
dünyada ilk 5 ihracatçı ülke arasına girmektir. Ayrıca Türkiye’nin toplam ihracatı içinde
%9 olan makine payını %20‘ye çıkarmak asıl hedef olmuştur (Anonim, 2013).
Ülkemizin makine sektör tamamı itibariyle 2012 yılında ihracatı gerçekleştirilen
makinelerde Tarım Makineleri sektörü % 6’ lık pay ile 8. Sırada yer almaktadır. Tarım alet
ve makineleri sektörü, imalat sektörünün, yatırım malları üreten önemli bir alt sektörüdür.
Türkiye 2012 yılında tarım makineleri ihracatında dünyada 26. sırada ithalatta ise 27.
sırada yer almaktadır (Anonim, 2013). Türkiye’nin tarımsal mekanizasyon sektörünün bu
aşamaya nasıl geldiğinin tarihsel gelişimi aşağıda özetlenmiştir;
1914: Üretimde azalan insan işgücünü tamamlamak amacıyla, gümrüksüz ithalat
uygulaması kapsamında Almanya’dan bazı enerji ve iş makinaları alınmıştır.
1924: Tarım Bakanlığı tarafından 221 adet traktör ithali yapılmıştır.
1936: Tarım makinaları ile ilgili ilk resmi istatistikler yapılmıştır. Bu sayımda saptanan ilk
traktör sayısı 1308’ dir.
1944: Türkiye Zirai Donatım Kurumu kurulmuştur.
1949: ABD destekli Marshall yardım programı ile tarım makinaları varlığı artmıştır.
1954: Etimesgut (Ankara) Uçak motoru fabrikasında Türk Traktör Fabrikası
kurulmuştur.1961’de yerli katkı oranı %43’e çıkmış 1962’de FIAT traktör montajına
başlanmıştır.
1975: Yapılan bir envanter çalışması, traktör dışında 441 adet tarım alet ve makineleri
yapımcısı olduğunu belirtmektedir.
1979: İlk traktör ihracatı yapılmış, 2000 yılında traktör sayısı 1 milyon olmuştur.
2010 yılına gelindiğinde, Türkiye makine ihracatında 22 alt sektör arasında, tarım
makinaları sektörü ihracat miktarı değeri açısından 6. büyük sektör olmuştur (İleri, 2014).
Tarım makinaları imalat sanayi hem tarım kesimine hem de sanayi kesimine hitap
ettiğinden, genel imalat sanayinde ve tarımsal üretim sektöründe ortaya çıkan problemler
doğrudan bu sektörü etkilemekte; buradan kaynaklanan problemler de hem tarım kesimini
hem de makro bazda ülke ekonomisini etkilemektedir (Coşkun ve ark., 1998).
Tarımda kullanılan tarımsal mekanizasyon araçları hem ülkemizde imalatı yapılan
makinalar ve hem de ülke dışından ithal edilen araçlarla sağlanmaktadır. Tarımda makine
kullanımını arttırmak, daha kaliteli ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde
rekabet edilebilir hale getirmek için 2007 yılında uygulanmaya başlanan kırsal kalkınma
makine ve ekipman desteği projesi kapsamında üreticilere bitkisel ve hayvansal üretime
dayalı toplam 35 farklı makineye % 50 hibe desteği vermeye başlanmıştır (Anonim, 2013).
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Aydın ili, Söke ilçesi, Ege bölgesinde tarımsal potansiyeli oldukça yüksek olan bir
yöredir. Yörede entansif tarım uygulaması yoğun olarak uygulanmakta ve bu nedenle
kullanılan alet-makine çeşitliliği de fazla olmaktadır. Bu durum yörede imal edilen tarım
alet ve makinalarının da çeşitli olmasına sebep olmaktadır (Coşkun ve ark., 1998).
Bu çalışmada, Söke ilçesindeki küçük, orta ve büyük kapasiteli tarım makinaları
imalatçılarının yapısal durumlarının, sorunlarının ve devlet tarafından sağlanan makine
ekipman desteği projesinin tarım makinaları imalat sektörüne yansımalarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Yapılan çalışmanın, bir taraftan bu konuda çalışma yapacak olan
araştırmacılara veri kaynağı sağlamayı, asıl olarak da mevcut imalatçıların sorunlarını
belirlemeye ve gelecekte kurulacak imalatçıların girişimlerine ilişkin planlamalara da katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışmanın ana materyalini, Söke ilçe merkezinde bulunan 12 adet tarım alet ve
makinaları imalatçısı oluşturmaktadır. Ayrıca, firmaların yapısal durumlarının ve
sorunlarının saptanması amacıyla kullanılacak anket formlarından, ele alınan konu ile ilgili
daha önceden yayınlanmış istatistiksel bilgiler ve kaynaklardan materyal olarak
yararlanılmıştır.
Söke ilçesindeki imalatçıların adresleri yapılmış olan ön çalışmalarla belirlenmiştir.
Söke Ticaret Odasından alınan bilgiler doğrultusunda Söke ilçesindeki tarım makineleri
imalatçılarının sayısının 2014 yılı itibariyle 18 olduğu saptanmıştır. Bu işletmelerden 12 si
ile görüşülmüş, 5 işletmenin kapandığı tespit edilmiş, 1 tanesinin de şu anda faal olan bir
başka işletme ile birleştiği saptanmıştır. Faal olarak çalışan 12 işletmenin tümüyle anket
yapılabilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. İlçe merkezindeki firmalar S1 ’den S18’e
kadar kodlanmış S13’ ten S18’e kadar olanlar artık faal olmadıkları için değerlendirmeye
alınmamıştır.
Anket çalışmaları, Şubat 2014-Eylül 2014 döneminde yürütülmüştür. Herhangi bir
örnekleme yöntemi yerine imalat yaptığı saptanan işletmelerin tümünün sahipleriyle yüz
yüze görüşme yoluyla anket yapılarak yürütülmüştür ve veriler elde edilmiştir. (Coşkun ve
ark., 1998).
Değerlendirilmek üzere ulaşılmaya çalışılan konular anket formunda yer alan 6 ana
başlıkta toplanmıştır.
1-Firmalara ilişkin bilgiler
2-Firmaların fiziki olanakları
3-Teknolojik düzeye ilişkin bilgiler
4-Üretime ilişkin bilgiler
5-Finansman ve pazarlamaya yönelik bilgiler
6-Diğer bilgiler
Bu başlıklar altında firmaların, yapılanma şekli, kurulu olduğu alan ve taşıt varlığı,
çalışan eleman sayısı, çalışanlara sunulan imkânlar, tezgâh çeşidi ve sayısı, Ar-Ge
çalışmaları, bilgisayarlı tasarım olanakları, ölçüm düzeneklerinin varlığı, imalatta hidrolikpnömatik sistemlerin kullanım olanakları ve bu konulardaki bilgi düzeyi, yurtdışı
firmalarla teknolojik ilişkiler, ısıl işlem uygulamalarının olup olmadığı, üretilen alet ve
makinelerin toplam sayıları, çeşitleri, ağırlıkları ve özellikleri; ürünlerdeki yan sanayi
oranları, günlük çalışma süreleri, malzeme temin yerleri ve miktarları, ithalat ve ihracat
olanakları, deney raporuna sahip olup olmadıkları, yıllık satılan alet-makine sayıları, kredi
kullanım olanakları, bayi sayıları, Sanayi odası, Tarmakbir üyeliği, Avrupa standartlarına
yönelik hazırlık olup olmadığı soruları sorulmuştur (Coşkun ve ark., 1998).
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3. BULGULAR
Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, firmalardan 4 tanesinin limited
şirket olarak faaliyetini sürdürdüğü, diğerlerinin küçük ölçekli imalathaneler olarak üretim
yapmakta olduğu belirlenmiştir. Söke ilçesinde tarım makinaları sektöründe ilk firma 1954
yılında, son firma ise 2004 yılında kurulmuştur. Farklı yıllarda kurulmuş olup, değişik
nedenlerden dolayı şu anda kapalı olan 6 adet firma daha tarım makinaları sanayisine
hizmet vermişlerdir. İlçedeki firmaların kuruluş yılları dikkate alınarak oluşturulan
kümülatif eğri Şekil 1’de verilmiştir.

Firma Sayısı(Adet)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Yıllar

1950-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2014

Şekil 1. Kuruluş yıllarına göre imalatçı firmalar
Şekil 1 incelendiğinde, 1970 yılına kadar kurulan firmaların sayısının yaklaşık 4
adet olduğu ve 1971-1980 yılları arasında bu sayının 11 adete çıkarak yaklaşık 3 kat arttığı
görülmektedir. 2000 yılına kadar firma sayısı sürekli artarak 16 adete ulaştıktan sonra
2001-2014 yılları arasında değişik nedenlerden dolayı 6 adet firma kapanarak sayının 12
adete düştüğü gözlemlenmiştir.
İlçe merkezindeki 12 adet firmaya ait elde edilen bilgiler Çizelge 1, Çizelge 2,
Çizelge 3 ve Çizelge 4’te verilmiştir. Çizelge 1’de personel, tezgâh ve araç sayısına ilişkin
bilgiler verilmiştir.
Çizelge 1. Personel, tezgâh ve araç sayısına göre firmaların dağılımı
Personel
sayısı
Adet
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Toplam

Firma sayısı
Adet
%
7
58.33
1
8.88
1
1
1

1
12

8.33
8.33
8.33

8.33
100

Tezgâh
sayısı
Adet
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70

Firma sayısı
Adet
%
1
8.33
6
50
2
16.66
1
8.33
1
8.33
1

8.33

12

100
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Araç
sayısı
Adet
0
1-5
6-10

Firma sayısı
Adet
%
10
2

83.33
16.66

12

100
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Çizelge 1 incelendiğinde, Personel sayısının 51’in üzerinde olan firmaların
oranının yaklaşık %17 olduğu görülmektedir. Bu firmaların sayısı 2 adet olup tarım
makinaları imalat sanayi içinde olağandışı duruma sahip olan büyük kapasiteli firmalar
olduğu söylenebilir. Firmalardan birisi 91’in üzerinde, diğeri de 51 personelin üzerinde
çalışana sahiptir. Firmaların yarısının 11 ile 20 adet arasında tezgâha sahip oldukları
görülür. Bu oranın dışında bir firmanın 1-10 adet arasında tezgâha, bir firmanın ise 60
adetin üzerinde tezgaha sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Firmaların yaklaşık %83’ü 1-5 adet
arasında araca sahip iken yaklaşık %17’si 6-10 adet arasında araca sahiptir. Bu araçların
bir kısmı binek aracı olup direkt olarak firmanın üretim faaliyetlerinde kullanılmamaktadır.
Firmalara ait malzeme tüketim miktarları, sahip olunan alan miktarları ve üretilen
makine miktarlarına ilişkin bilgiler Çizelge 2’de sunulmuştur.
Çizelge 2. Malzeme kullanım, alan ve üretim miktarları yönünden firmaların
dağılımları
Malzeme
miktarı
Ton

Firma sayısı
Adet
%

1-25
26-50
51-100
101-250
251-500
501-1000
1001-2000
2001-3000

1
1
6

9.09
9.09
54.54

1
1
1

9.09
9.09
9.09

Toplam

11

100

Üretim
miktarı
Adet

Firma sayısı
Ad
%
et

Alan
m2
100-250
251-500
501-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001-10000
10001-20000

4
2

33.33
16.66

3
1

25.00
8.33

1
1
12

8.33
8.33
100

1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000

Firma sayısı
Adet
%
4
3

33.33
25.00

1
1
1
1
1
12

8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100

Çizelge 2 incelendiğinde, firmaların yaklaşık %54’ünün 51-100 ton arasında
malzeme tüketimine, %33’ ünün 251-500 m2 alana ve %33’ünün de 1-100 adet arasında
üretim miktarlarına sahip olduğu görülür. Verilen yüzdeler en yüksek yüzdeye sahip
değerleri göstermektedir.
Çizelge 3’de üretilen makine çeşidi, uygulanan satış yöntemi ve sahip olunan bayi
sayısına ilişkin bilgiler sunulmuştur.
Çizelge 3. Üretim çeşidi, satış yöntemi ve bayi sayısı yönünden firmaların dağılımı
Makine çeşidi
Toprak İşleme
Ekim Bakım
İlaçlama
Hasat Harman
Taşıma Ulaştır.
Sulama
Top.İşl+Ekim+İlaç+
Taşıma

Firma sayısı
Adet
%
10
41.66
4
16.66
1
4.16
3
12.50
2
8.33
4

Satış
yöntemi
K
K+B
K+TKK
K+B+TKK

Firma sayısı
Adet
%
11

91.66

1

8.33

16.66

Bayi
sayısı
Adet
1-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

Toplam

24

K:Kendisi

B:Bayi

100

12

100

TKK: Tarım Kredi Kooperatifi
737

Firma sayısı
Adet
%
3
25
2
16.66
3
25.00
1
8.33
1
8.33
1

8.33

1
12

8.33
100
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Çizelge 3 incelendiğinde, firmaların yaklaşık %42’sinin toprak işleme alet ve
makinası ürettiği, yaklaşık %92’sinin satış işlemini kendisinin ve bayinin yaptığı ve
%8’ inin ise Türkiye’ nin hemen hemen her ilinde bayiye sahip olduğu görülür. Firmalar
değişik cinsteki makinaları bir arada üretmektedirler. Sadece ilaçlama makinesi konusunda
üretim yapan firma sayısı 1 adettir. İlçede sulama makinesi üreten firma ise hiç yoktur.
Firmaların sadece %8’ i hem kendisi hem bayi hem de tarım kredi kooperatifi aracılığı ile
satış yapmaktadır.
Çizelge 4’de firmaların deney raporu aldıkları yer, herhangi bir kuruma üyelikleri,
teknik düzeyleri ve firmaların yapılanma biçimlerine ilişkin bilgiler sunulmuştur.
Çizelge 4 incelendiğinde, Deney raporu alınan kuruluşlar yönünden firmaların
yaklaşık %42’ sinin Söke TAYEM’ den , %25’ inin Adnan Menderes Üniversitesi’ nden,
%25’inin hem ADÜ hem de Söke TAYEM’ den ve %8’ inin Tarım Bakanlığı Test
Merkezi Müdürlüğünden deney raporu aldığı anlaşılmaktadır. Yaklaşık %39’unun
TARMAKBİR’ e üye olduğu belirlenmiştir. Firmaların teknolojik düzeylerinin geçmiş
yıllara oranla biraz ilerlediği ancak çok ta parlak bir seviyede olmadığı görülmektedir. ARGE’ye sahip firmaların oranı %20, bilgisayarlı proje tasarımı oranı %25 olmasına rağmen,
ancak 1-2 firma teknik anlamda bunu kullanmaktadır. Yine firmaların %35’ i hidrolik ve
pnömatik konuları hakkında bilgi sahibi olup, bir kısmı bu bilgilerini üretimde
kullanmaktadırlar. Deneme tesisine sahip firma sayısı ise 1 adetle %5 orana sahiptir.
Çizelge 4. Deney raporu, kurum üyeliği, teknik düzey ve yapılanma biçimlerine göre
firmaların dağılımı.
Deney
Raporu
ADÜ

Firma Sayısı
Adet
%
3
25

TAYEM

5

41.7

ADÜ+
TAYEM
T

3

25

1

8.33

Toplam

12

Kurum
Üyeliği
Sanayi
Odası
Demir.
Derneği
TARMAKBİR
S.T.O

100

Firma Sayısı
Adet
%
5
27.8
5

27.8

7

38.9

1

5.55

18

100

Teknik
Düzey
AR-GE
B.Pro.
Tasar.
H+P
UYG.
Ölç.
Düz.
Den.
Tesisi

Firma Sayısı

Yap.
Şekli

Firma Sayısı

Adet
4

%
20

Şahıs

Adet
5

%
41.66

5

25

Aile

3

25

7

35

Ltd. Şti.

4

33.33

3

15

1

5

20

100

12

100

ADÜ: Adnan Menderes Üniversitesi TAYEM: Söke Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim
Merkezi
STO: Söke Ticaret Odası
TARMAKBİR: Türk Tarım Alet ve Makinecileri Birliği
T:Tarım Bakanlığı Test Merkezi
B.Pro.: Bilgisayarlı Tasarım H+P:
Hidrolik
ve
Pnömatik

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Söke ilçesinde faaliyetlerini sürdüren toplam 12 adet tarım makinaları imalatçısı ile
yüz yüze yapılan anket çalışması sonuçlarına göre şunlar söylenebilir.
Söz konusu işletmelerin büyük çoğunluğu küçük ölçekli, ticari statüleri şahıs şirketi
şeklinde olan, büyük çoğunluğu araştırma geliştirmeden uzak, kopya yolu ile üretim yapan
işletmelerden oluşmaktadır. Bu özelliklere sahip 8 adet firmanın yanı sıra fabrikasyon
aşamasına geçmiş büyük ölçekli ve büyük kapasiteli üretim yapan ve belirli konularda
uzmanlaşmış 4 adet firma bulunmaktadır. Bir firmanın 1997 yılındaki 580 adet/yıl olan
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üretimi 2014 yılında 1960 adet/yıl düzeyine çıkmış, personel sayısı da aynı yıllara oranla
23 kişiden 55’e çıkmıştır. İki firma ile birleşerek ve teşvik kredisi de kullanarak 1997
yılında, 600 adet/yıl olan toplam üretim ve 25 personel sayısını 2014 yılında toplam
üretimi 939 adet/yıl ve personel sayısını da 44’e yükseltmiştir. Bir başka firmanın 1997
yılındaki 800 adet/yıl olan üretimi, 2014 yılında 2674 adet/yıl düzeyine çıkmış, personel
sayısı da aynı yıllara oranla 25 adetten 97’e yükselerek en büyük gelişmeyi gösteren firma
olduğu saptanmıştır.
Üretimde makine çeşitliliği en fazla olan ve konusunda firma sahibinin tarım
makinaları ana bilim dalında doktora yaptığı belirlenmiş olan firma da ciddi gelişim
göstererek 2014 yılındaki üretim kapasitesinin 3593 adet/yıl olduğu tespit edilmiştir.
İlçe merkezinde tarım makinaları üretimi ile uğraşan firmaların dışında sanayi sitesi
içerisinde bulunan tarım alet ve makinaları tamir ve bakım işleriyle uğraşan 6-7 adet
civarında esnaf veya küçük imalathane bulunmaktadır. Bunlar 1 veya 2 işçi ile tamamen
kopya biçiminde her türlü teknikten uzak, basit tarım aletlerini de sipariş usulü imal
etmektedirler. Bu tip imalatçılar, bilgi alma zorlukları nedeniyle anketleme çalışmalarında
değerlendirmeye alınmamışlarıdır.
Firmalara genel olarak bakıldığında; faaliyet gösteren ve ayakta durabilen 12 adet
firmanın gelişimleri ve sorunlarının hemen hemen ortak olduğu anlaşılır. Türkiye’nin farklı
coğrafyalarında yapılan araştırmalar incelendiğinde, imalatçıların sorunlarının paralel
yönde olduğu bilgisi saptanmıştır (Aybek ve ark., 2001; Coşkun ve ark., 1998; Er ve
Gökel, 2012; İleri, 2014). Söke’deki imalatçı firmaların sorunları aşağıdaki şekilde
belirtilebilir:
-Pulluk üretiminde hibe destek kredisi alamamaları,
-Hibe destek kredisinin zamanında açıklanmadığı için üretim planlaması yapamamaları,
-Hibe destek kredisinin %5-15 oranında pozitif etki sağladığı,
-Makinaları satarken lojistik problemlerin yaşandığı. Engelli işçi sayısı normal işçi
sayısının % 2’sini aşmasının sorun teşkil ettiği,
-Kırsal kalkınmanın çok geç açıklanıyor olması
-Fide dikme makinasına hibe destek çıkmadığı,
-Genel olarak destek periyodunun geç açıklanmasının, tüketiciyi mal alımında caydırması.
Üniversitelerin deney raporlarında kıstas farklılıklarının olması,
-Destek kredilerinin erken açıklanmaması ve üretimi negatif yönde etkilemesi,
-Deney raporunun Ankara’dan alınmasının sıkıntılı ve masraflı olduğu,
Söke ilçesinde üretici firmalarla yüz yüze yapılan görüşmelerde en çok belirtilen
sorun; hibe destek kredilerinin zamanında açıklanmadığı ve bundan dolayı firmaların yıllık
veya dönemlik üretim planlamalarını yapamadıkları sorunudur. Buna rağmen firmalar
makine üretimlerini destekle beraber ortalama %5 ile %30 arasında pozitif yönde
arttırmışlardır. Diğer taraftan sektör için kalifiye teknik eleman yetiştirilmesi ve istihdam
edilmesi, standart ve kaliteli malzeme ile üretimin ayrıca, üniversite-sanayi işbirliğinin
desteklenmesi ve inovasyon çalışmalarıyla gelişme gösteren ve kopya yolu ile üretimden
uzak duran KOBİ’lerin ekonomik yönden daha fazla desteklenmesi gerekmektedir.
Böylelikle büyük ölçekli firmalarla rekabet edebilir düzeye gelinmiş olacaktır.
Yukarıda sıralanan bu problemler ülke ve yöre koşullarının öncelik sırasına göre
belirlenip, kalkınma planlarına dâhil edilmesi halinde tarım makinaları sanayi sektörüne
dolayısıyla ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır.
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PİEZOELEKTRİK ÖLÇME SİSTEMİ İLE HASSAS EKİCİ DÜZENDE
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Özet
Ekim makinalarının, ekim performansını belirlemek amacıyla makinanın sıra üzeri tohum dağılım
düzgünlüğünün araştırılması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, tek dane hassas ekim
makinasında, halen yaygın şekilde kullanılan yöntem olan yapışkan sonsuz bant yöntemine
alternatif olarak piezoelektrik ölçme sistemi geliştirilerek, sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünün
belirlenmesinde piezoelektrik ölçme sisteminin uygulamaya aktarılabilirliği araştırılmıştır.
Tasarlanan ve geliştirilen piezoelektrik ölçme sistemi; piezo algılayıcı cisim, algılayıcı cismin
bağlandığı plastik yüzey ve bilgisayardan oluşmaktadır. Sistem, tohumlar arası mesafeyi ardışık
düşen tohumların zaman farklarının mesafeye dönüştürülmesi ile hesaplamaktadır. Denemeler
fiziksel özellikleri birbirinden farklı tohum çeşitleri (mısır, pamuk, ayçiçeği, karpuz) ile
gerçekleştirilmiştir. Ekim makinasının 0.5 m/s, 1.0 m/s ve 1.5 m/s ilerleme hızlarında
gerçekleştirilen çalışmada, sıra üzeri tohum aralığındaki düzgünlüğü belirten kabul edilebilir tohum
aralığı, ikizlenme oranı, boşluk oranı ve varyasyon katsayısı bağımlı değişkenler olarak
incelenmiştir. Karşılaştırılan iki test sisteminin sonuçlarına göre mısır tohumu için istatistiksel
olarak bir fark bulunmazken (p>0.05), pamuk, ayçiçeği tohumu için istatistiksel olarak farkın
önemli olduğu (p<0.05) belirlenmiştir. Karpuz tohumu için sonuçlar normal dağılım
göstermemiştir. Piezoelektrik ölçme sistemi, diğer yöntemlere alternatif olmasının yanı sıra işgücü
gereksinmesini ve zaman tüketimini azaltarak iş kolaylığı sağlamakta ve bu sayede daha etkin ve
kullanımı daha kolay bir yönteme ulaşıldığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hassas Ekim Makinası, Sıra Üzeri Tohum Dağılımı, Piezoelektrik, Yapışkan
Bant

THE POSSIBILITIES OF ACQUIRING OF IN ROW SEED
DISTRIBUTION IN PRECISION SEEDER WITH PIEZOELECTRIC
MEASUREMENT SYSTEM
Abstract
To determine the planting uniformity of sowing machines, it is necessary to investigate the seed
distribution uniformity of the machine on the row. In this study, the piezoelectricity measuring
system was developed as an alternative to the sticky endless tape method which is a commonly
used method to determine the seed distribution uniformity of the single seed precision sowing
machine and the transferability of the piezoelectric measuring system to the application was
investigated by determining seed distribution uniformity on the row. Designed and developed
piezoelectric measuring system; the piezo sensing object consists of the plastic surface to which the
sensor is attached and the computer. The distance between seeds is calculated by converting the
time differences of successive seeds into distance. Experiments were carried out with different
kinds of seeds (maize, cotton, sunflower, watermelon) with different physical properties.
Acceptable seed spacing, twinning ratio, void ratio and coefficient of variation were determined as
dependent variables in order to determine the smoothness in the seeding range when the seeding
machine was run at feedrates of 0.5 m / s, 1.0 m / s and 1.5 m / s. Although there was no
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statistically significant difference (p> 0.05) for corn seeds compared to the results of two
comparative test systems, cotton was found to be statistically significant (p <0.05) for sunflower
seeds. The results for watermelon seeds did not show a normal distribution. In addition to being an
alternative to other methods, the piezoelectric measurement system is also considered to be a more
efficient and easier to use method at this level, as it provides job convenience by reducing labor
requirement and time consumption.
Key Words: Precision Sowing Machine, In Row Seed Distribution, Piezoelectric, Sticky Belt

1. GİRİŞ
Tarım tekniğinde çeşitli ekim yöntemleri vardır. Bu yöntemler tarımdaki gelişmeler
ve ekilecek tohumun cinsine bağlı olarak gelişme göstermiştir. Ekim yöntemleri genel
olarak serpme ve sıravari ekim olarak iki grupta incelenebilmektedir (Keskin ve Erdoğan,
1992). Toprağa bırakılan tohumun çimlenmesi, büyümesi, olgunlaşması ve meyve
verebilmesi için yeterli kadar ışık, nem, hava, sıcaklık ve besin maddelerini sağlayabileceği
optimum bir yaşam alanına gereksinimi vardır. Bu durum her bitki için aynı büyüklükte
yaşam alanının sağlanmasını, dolayısıyla tohumların yatay düzlemde toprağa eşit
aralıklarla dağıtılmasını zorunlu kılmaktadır (Barut, 1996; Önal, 1995). Tohumun, toprağa
eşit aralıklarla dağıtılması ve optimum yaşam alanına sahip olması için ekim işlemi, bu
amaca uygun geliştirilmiş pnömatik hassas ekici düzene sahip ekim makinaları ile
gerçekleştirilir. Pnömatik hassas ekici düzenlerde tohumun depodan alınıp çiziye kadar
taşınması traktör kuyruk milinden hareket alan bir aspiratörün oluşturduğu vakumlu hava
ile yapılır. Düşme noktasında havanın emme etkisi kesilir ve bir iticinin etkisiyle tohum
deliği terk ederek açılan çizi içine düşer (Yalçın, 1999).
Tarlada düzgün bir bitki dağılımı iyi bir tarla hazırlığını ve doğru bir ekim işlemini
gerektirir. Ekim makinaları ile tohum dağılımında tohum aralığı düzgünlüğünün
tanımlanmasında hassasiyet değeri olarak varyasyon katsayısı değerinden yararlanılır
(Önal, 1995). Varyasyon katsayısı değerinin büyüklüğü; ortaya çıkan ikizlenme veya
boşluk oranına, tohum düşme yüksekliğine, 0.5Z – 1.5Z (Z:Anma ekim mesafesi)
içerisinde bulunan tohum oranına bağlı olarak değişim gösterir (Önal, 1995). Dolayısıyla,
en iyi sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünü sağlayan makine performans değerleri ekim
öncesi laboratuvar koşullarında belirlenmektedir. Buna yönelik olarak değişik makine
kullanım hızlarında yapılan denemelerle en iyi tohum dağılımını sağlayan makine kullanım
hızı belirlenmelidir. Bu amaçla sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünün saptanmasında
yaygın olarak laboratuvarda yapışkan bant deneme düzeneği kullanılır. Uygulama normuna
ayarlanmış olan düz konumdaki ekim makinasının yapışkan sonsuz bant üzerine
yerleştirilmiş olan veya elektronik ölçme düzenine bağlanmış olan tesadüfen seçilen 1
ekici ünitesiyle değişik ilerleme hızlarında denemeler gerçekleştirilir. Uğraştırıcı ve zaman
alıcı bu yönteme alternatif olabilecek bir yöntem geliştirilmesi amacıyla piezoelektrik
sisteminden yararlanılması düşünülmüş ve incelenmiştir.
Piezo kelimesi, Yunancadan türetilmiştir; “sıkıştırmak, basınç uygulamak”
anlamlarına gelmektedir (Anonim, 2014). Piezoelektrik etki ise, basınçla elektrik
oluşturma anlamına gelmektedir (Deniz, 2007). Piezoelektrik özellik, bazı malzemelere
uygulanan mekanik basınç sonucunda, malzemenin elektrik alan değiştirme yeteneğidir
(Şekil 1).
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Şekil 1. Piezoelektrik cismin davranışı (Anonim, 2014)
Ekim makinalarının, ekim düzgünlüğünü belirlemek amacıyla makinanın sıra üzeri
tohum dağılım düzgünlüğünün araştırılması gerekmektedir. Ekim makinalarında, sıra üzeri
tohum dağılım düzgünlüğünü tespit edebilmek için yapılan araştırmalar tarla ve
laboratuvar koşullarında yürütülmektedir. Bu çalışma kapsamında, halen yaygın şekilde
kullanılan yöntem olan yapışkan sonsuz bant yöntemine alternatif olarak piezoelektrik
ölçme sistemi geliştirilerek pnömatik hassas ekim makinasında, sıra üzeri tohum dağılım
düzgünlüğünün belirlenmesinde piezoelektrik ölçme sisteminin uygulamaya
aktarılabilirliği araştırılmıştır.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları
Anabilim Dalı laboratuvar ve atölyesinde yürütülmüştür. Denemelerde hassas ekim
makinaları tanıtım kataloglarında öngörülen ve hassas ekim makinaları tarafından
ekilebilen, farklı fiziksel özellikleri dikkate alınarak seçilmiş, pamuk, mısır, ayçiçeği ve
karpuz tohumları kullanılmıştır. Denemelerde, kuyruk milinden hareket alan, dört sıralı,
pnömatik vakum esasa göre çalışan asma tip tek dane hassas ekim makinası kullanılmıştır.
Yapışkan bant deneme düzeneği, çalışmada pnömatik hassas ekim makinasının, sıra
üzeri tohum dağılım düzgünlüğünün tespitinde kullanılmıştır. Yapışkan bant deneme
düzeneği; konveyör bir bant ve bu bandın istenilen ilerleme hızında çalışmasına olanak
veren redüktörlü elektrik motoru (0.65 kW) ve devri ayarlayan invertörden meydana
gelmektedir. Yapışkan bant düzeneğini oluşturan çatı ise; yere sabitlenmiş metal platform
ayaklar, iki adet tambur, gergi mekanizması ve taşıyıcı makaralardan meydana
gelmektedir. Denemeler esnasında bandın uzamasından kaynaklanan gevşekliklerin ve
bant montajı aşamasında ihtiyaç duyulan gergi miktarının ayarlanabilmesi için dönüş
tamburuna vidalı bir gergi mekanizması eklenmiştir. Pnömatik hassas ekim makinasından
düşen tohumların bant üzerinde hareket etmeden durabilmesi için banda yapışkanlığını
sağlamak üzere arap sabunu kullanılmıştır.
Çalışmanın temelini oluşturan piezoelektrik ölçme sisteminin optimum çalışma
koşullarının belirlenmesi (yüzey eğimi, tohum düşme yüksekliği), kalibrasyonu ve
kontrolü aşamasında ön deneme düzeneği oluşturulmuştur. Ön deneme düzeneği,
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piezoelektrik cisim ve bağlandığı plastik tabaka, sonsuz bölmeli kauçuk bir bant düzeneği
ve bilgisayardan meydana gelmiştir.
Belirlenen koşullarda ölçümlerin yapılacağı piezoelektrik ölçme sistemi;
piezoelektrik algılayıcı cisim, piezoelektrik cismin bağlandığı plastik bir yüzey, bilgisayar
ve bağlantı elemanlarından oluşmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Piezoelektrik ölçme sistemi
Piezoelektrik algılayıcıdan alınan veriler, bilgisayarda bir ses işleme ve analiz
programı olan Audacity programı kullanılmıştır. Çalışmada piezoelektrik cisim olarak; 6
cm çapında 1 mm kalınlığında, iki metal plaka arasına yerleştirilmiş seramik malzemeden
oluşan dairesel bir piezoelektrik algılayıcı cisim kullanılmıştır. Denemede, piezoelektrik
ölçme sisteminin performansının belirlenebilmesi için İntel Celeron 2 GHz işlemcili, 60
GB’lık sabit diske sahip dizüstü bilgisayar kullanılmıştır.
Bunlara ek olarak denemelerde, kumpas, hassas terazi, kronometre, takometre, şerit
metre, statik sürtünme katsayısı belirleme düzeni, kritik hız belirleme düzeni ve vakum
ölçer kullanılmıştır.
Piezoelektrik ölçme sisteminin etkinliğinin belirlenebilmesi için hassas ekici
düzenin sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğü, yapışkan bant denemeleri ile
karşılaştırılmıştır. Yapışkan bant sisteminde, ekim makinası sabit buna karşın bant
hareketlidir. Ekici düzene ve yapışkan bant hareketi invertör ve redüktörlü elektrik motoru
ile sağlanmıştır. Tohumların bant üzerinde hareket etmeden durabilmesi için bantta
yapışkanlığı sağlamak üzere arap sabunu kullanılmış ve bandın sarkmasını engellemek için
denemeler esnasında gergi mekanizması ile bandın gerginliği ayarlamıştır. Yapışkan bant
üzerine, ekim makinasının ekici ünitesi yerleştirilmiştir. Denemeler yapışkan bandın 0.5
m/s, 1 m/s ve 1.5 m/s hızlarında, pamuk, mısır, karpuz ve ayçiçeği tohumları ile üç
tekerrürlü olarak gerçekleşmiştir.
Piezoelektrik ölçme sisteminde yapılan ön denemeler sonucunda (2 değişik yüzey
eğimi, 3 değişik tohum düşme yüksekliği) ölçüm sisteminin çalışma parametreleri
belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar ışığında pnömatik hassas ekim makinası ile denemelere
geçilmiştir.
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Piezoelektrik ölçme sisteminde, pnömatik hassas ekim makinası ekici ünitesinden
düşen tohumlar, piezoelektrik algılayıcı cismin monte edildiği bir plastik bir yüzey üzerine
düşmektedir. Düşen her tohumun basıncı farklı bir piezoelektrik etki oluşturmakta ve
piezoelektrik algılayıcı, piezoelektrik etki ile tohumları yüzeye değdiği anda
algılamaktadır. Piezoelektrik algılayıcı cismin bağlı bulunduğu yüzeyin 60o eğimli durması
sağlanmıştır. Piezoelektrik algılayıcıdan alınan veriler, bilgisayarda Audacity programı ile
analiz edilmiştir. Program, eğimli yüzeye düşen tohumların senkronizasyonunda
oluşabilecek sapmaları saptayabilmektedir. Dışarıdan gelebilecek diğer etkileri yok etmek
için program içinde bir filtreleme yapılmıştır. Filtreleme ile belli bir sinyal büyüklüğünün
altındaki ve üstündeki değerler değerlendirme dışı bırakılarak daha doğru verilerin elde
edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca verilerin anlık olarak bilgisayar ortamında alınabilmesi
deneme sonuçlarının anlık kontrolüne olanak vermiş, denemelerde meydana gelebilen
hatalar minimuma indirilmiştir.
Audaci ty Programı sayesinde iki tohum arası düşme süresi elde edilerek,
hesaplamalarla sıra üzeri mesafe tespit edilmiştir. Ölçülen bu mesafelerin değerlendirilmesi
ile hassas ekim makinasının değerlendirilmesinde kullanılan kabul edilebilir tohum aralığı
oranı (KETA), ikizlenme oranı (İO), boşluk oranı (BO) ve varyasyon katsayısı (CV)
değerleri tespit edilmiştir (Önal, 1995; Karayel, 1998; Yalçın,1999).
Hassas ekici düzenin sıra üzeri tohum dağılımı, laboratuvar koşullarında
standartlara uygun olarak, yapışkan sonsuz bant deneme düzeneği ile kontrol amacıyla
tekrar ölçülmüş, yapışkan bant ve piezoelektrik ölçme sistemi karşılaştırılmıştır.
3. BULGULAR
Ön denemeler ile çalışma parametreleri belirlenen (600 eğim-10cm tohum düşme
yüksekliği) piezoelektrik ölçme sistemi denemeleri, üç farklı hız kademesinde (0.5 m/s, 1
m/s, 1.5 m/s), dört farklı tohum için yürütülmüştür. Piezoelektrik ölçüm sisteminde,
tohumlar arası mesafe, uzunluk olarak değil, tohumların piezoya çarpma zaman aralıkları
esas alınarak ölçülmüştür. Piezoelektrik ölçme sisteminin başarısını ortaya koyabilmek için
aynı hız kademelerinde, aynı tohumlar kullanılarak sıra üzeri tohum mesafesi yapışkan
bant deneme düzeni ile tekrar ölçülmüş ve iki sistemin karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir.
Pamuk tohumu kullanılarak 11.2 cm sıra üzeri tohum aralığında gerçekleştirilen
piezoelektrik ölçme sistemi ve yapışkan bant ile elde edilen Kabul Edilebilir Tohum
Aralığı (KETA), Boşluk Oranı (BO), varyasyon katsayısı (CVm) ve İkizlenme Oranına
(İO) ilişkin sonuçlar Çizelge 1 ve Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 1. Pamuk tohumu piezoelektrik ölçme sistemi sonuçları
İlerleme hızı (m/s)
Tekerrür
KETA (%)
İO (%)
BO (%)
1
88.78
4.00
7.22
0.5
2
87.27
3.90
8.83
3
88.53
4.10
7.37
1
90.27
3.23
6.50
1
2
90.59
3.20
6.21
3
89.87
4.30
5.83
1
90.77
4.21
5.02
1.5
2
88.68
3.40
7.92
3
89.23
4.10
6.67
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CVm (%)
30.22
31.03
30.20
29.55
29.43
29.83
29.22
30.92
30.10
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Çizelge 2. Pamuk tohumu yapışkan bant deneme sonuçları
İlerleme hızı (m/s)
Tekerrür
KETA (%)
İO (%)
1
89.87
3.20
0.5
2
87.83
3.70
3
89.48
3.30
1
90.87
2.73
1
2
90.78
2.80
3
91.77
3.30
1
91.77
4.10
1.5
2
90.73
3.14
3
89.87
3.70

BO (%)
6.93
8.47
7.22
6.40
6.42
4.93
4.13
6.13
6.43

CVm (%)
30.11
31.32
30.12
29.15
29.35
28.83
28.83
29.22
30.23

Pamuk tohumu sıra üzeri dağılım düzgünlüğünün piezoelektrik ölçüm sistemi ile
belirlenerek elde edilen bulgularının yapışkan bant deneme düzeneği ile karşılaştırılması
sonucu KETA ve İO değerleri arasında istatistiksel olarak farkın önemli olduğu (p<0.05),
BO açısından ise farkın (p>0.05) önemsiz olduğu bulunmuştur. Pamuk tohumu ile
çalışmada, ilerleme hızı değişimi KETA ve BO değerleri arasında istatistiksel olarak
farlılık yaratmıştır. 1 ve 1.5 m/s ilerleme hızlarındaki farklılık aynı etkiye sahip olup 0.5
m/s’ye göre daha yüksektir. İO değeri için ilerleme hızı değişimi fark oluşturmamıştır.
Pnömatik hassas ekim makinasının, sıra üzeri tohum mesafesini belirlemek için
geliştirilen piezoelektrik ölçüm yönteminde mısır tohumu kullanılarak gerçekleştirilen
denemelere ilişkin kabul edilebilir tohum aralığı (KETA), boşluk oranı (BO), ikizlenme
oranı (İO) ev varyasyon katsayısına (CVm) ilişkin sonuçlar Çizelge 3’de verilmiştir.
Çalışma 3 farklı hız kademesinde, 11.2 cm sıra üzeri mesafede 3 tekerrürlü olarak
gerçekleştirilmiştir. Mısır tohumlarıyla, laboratuvarda yapışkan bant denemelerinden elde
edilen sonuçlar ise Çizelge 4’de gösterilmiştir.
Çizelge 3. Mısır tohumu piezoelektrik ölçme sistemi sonuçları
İlerleme hızı (m/s)
Tekerrür
KETA (%)
İO (%)
1
91.84
3.04
0.5
2
91.56
3.20
3
91.85
3.60
1
92.75
3.52
1
2
91.87
4.12
3
90.32
4.32
1
91.15
3.81
1.5
2
91.21
3.50
3
90.89
4.10
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BO (%)
5.12
5.24
4.55
3.73
4.01
5.36
5.04
5.29
5.01

CVm (%)
27.77
27.33
27.31
26.35
27.53
29.87
27.33
27.22
29.35
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Çizelge 4. Mısır tohumu yapışkan bant deneme sonuçları
İlerleme hızı (m/s)
Tekerrür
KETA (%)
İO (%)
1
91.87
3.10
0.5
2
91.78
3.70
3
91.87
3.20
1
92.76
3.53
1
2
92.78
2.80
3
90.87
4.30
1
91.77
4.00
1.5
2
91.73
3.50
3
91.72
4.50

BO (%)
5.03
4.52
4.93
3.71
4.42
4.83
4.23
4.77
3.78

CVm (%)
27.78
27.58
27.78
26.57
26.52
29.83
27.55
27.57
27.61

Mısır tohumu ile yapılan yapışkan bant denemeleri sonucunda, Kabul edilebilir
tohum aralık değerleri (KETA) makinanın, tüm tohumları istenilen sıra üzeri tohum
aralığında başarıyla ekebildiğini göstermektedir. Mısır tohumu ile gerçekleştirilen
denemelerin varyans analizleri sonucu; piezoelektrik ölçme sistemi ve yapışkan bant
deneme düzeneği arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Mısır tohumunda,
ilerleme hızı değişimi, kabul edilebilir tohum aralığı, ikizlenme oranı, boşluk oranı ve
varyasyon katsayısı değerleri arasında istatistiksel olarak farlılık yaratmamıştır. Kısaca
elde edilen bulgulardan, pnömatik hassas ekim makinası sıra üzeri ekim mesafesinin
belirlenmesinde mısır tohumu için piezoelektrik ölçüm sisteminin kullanılabileceği
görülmektedir.
Piezoelektrik ölçüm sisteminin performansının belirlenebilmesi için ayçiçeği
tohumu ile gerçekleştirilen deneme sonuçları Çizelge 5’de, yapışkan bant deneme düzeneği
kullanılarak elde edilen bulgular ise Çizelge 6’da verilmiştir. Denemeler ayçiçeği tohumu
ile 11.2 cm sıra üzeri mesafede, 3 farklı hız kademesinde, 3 tekerrürlü olarak
gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 5. Ayçiçeği tohumu piezoelektrik ölçme sistemi sonuçları
İlerleme hızı (m/s)
Tekerrür
KETA (%)
İO (%)
BO (%)
1
86.06
4.82
9.12
0.5
2
87.16
4.10
8.74
3
87.88
4.70
7.42
1
87.21
5.31
7.48
1
2
88.32
4.30
7.38
3
88.48
4.25
7.27
1
87.73
5.38
6.89
1.5
2
86.34
3.21
10.45
3
87.36
4.57
8.07
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CVm (%)
32.18
31.33
31.13
32.05
30.35
30.23
31.22
32.62
31.88
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Çizelge 6. Ayçiçeği tohumu yapışkan bant deneme sonuçları
İlerleme hızı (m/s)
Tekerrür
KETA (%)
İO (%)
BO (%) CVm (%)
1
87.78
4.20
8.02
31.12
0.5
2
87.87
3.50
8.63
31.22
3
89.88
4.50
5.62
29.58
1
89.87
3.74
6.39
29.55
1
2
90.77
3.00
6.23
28.35
3
89.71
3.76
6.53
29.45
1
88.77
5.10
6.13
30.17
1.5
2
88.73
4.11
7.16
30.15
3
88.87
4.70
6.43
30.05
Çizelgeler incelendiğinde piezoelektrik ölçme sisteminin en iyi KETA sonucu 1
m/s ilerleme hızında verdiği, yapışkan bant deneme düzeneğine bakıldığında ise en iyi
KETA sonucunun yine 1 m/s ilerleme hızında elde edildiği görülmektedir.
Piezoelektrik ölçüm sistemi ve yapışkan bant deneme düzeneği varyans analizi
sonuçlarına göre, KETA ve BO değerleri açısından iki ölçüm sistemi arasındaki fark
önemli iken (p<0.05), İO değeri için fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05). İlerleme hızını
dikkate alarak değerlendirdiğimizde ise KETA değerinin ilerleme hızı bakımından farkı
önemli (p<0.05), İO ve BO değerleri bakımından ise fark önemsiz (p>0.05) bulunmuştur.
Pnömatik hassas ekim makinasının, sıra üzeri tohum mesafesini belirlemek için
geliştirilen piezoelektrik ölçüm yöntemi ile karpuz tohumu kullanılarak gerçekleştirilen
denemelere ilişkin sonuçlar Çizelge 7’de verilmiştir. 3 Farklı hız kademesinde, 11.2 cm
sıra üzeri mesafede ve 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilen yapışkan bant deneme sonuçları
Çizelge 8’de yer almaktadır.
Çizelge 7. Karpuz tohumu piezoelektrik ölçme sistemi sonuçları
İlerleme hızı (m/s)
Tekerrür
KETA (%)
İO (%)
BO (%) CVm (%)
1
80.05
5.45
14.50
35.82
0.5
2
81.78
5.42
12.80
34.22
3
80.77
5.12
14.11
35.56
1
80.52
5.46
14.02
35.62
1
2
80.87
5.32
13.81
34.65
3
79.91
5.73
14.36
38.15
1
80.32
5.90
13.78
35.47
1.5
2
79.96
5.42
14.62
37.72
3
80.72
5.20
14.08
35.45
Çizelge 8. Karpuz tohumu yapışkan bant deneme sonuçları
İlerleme hızı (m/s)
Tekerrür
KETA (%)
İO (%)
1
84.85
5.20
0.5
2
87.17
4.50
3
87.27
4.50
1
86.77
4.00
1
2
86.78
5.20
3
87.72
4.57
1
86.77
4.30
1.5
2
87.78
5.11
3
86.74
5.10
748

BO (%)
9.95
8.33
8.23
9.23
8.02
7.71
8.93
7.11
8.16

CVm (%)
34.35
31.22
31.67
33.17
33.15
31.23
32.87
31.26
33.85
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Çizelge 7 ve 8’deki bulgular incelendiğinde, piezoelektrik ölçüm yöntemi ve
yapışkan bant deneme düzeneği kabul edilebilir tohum aralığı ve varyasyon katsayısı
değerleri arasında fark görülmektedir. Pnömatik hassas ekim makinasının karpuz tohumu
ekim performans değerlerinin saptanmasında kullanılan piezoelektrik ölçüm yöntemi ile
yapılan çalışma sonucunda KETA değerleri % 80’nin altında çıkmış, makine performansı
yetersiz bulunmuştur.
4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışma kapsamında, sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünü tespit edebilmek
için halen en yaygın şekilde kullanılan yöntem olan yapışkan sonsuz bant yöntemine
alternatif olabilecek piezoelektrik ölçme sisteminin, pnömatik hassas ekici düzende, sıra
üzeri tohum dağılım düzgünlüğünün belirlenmesinde kullanılabilirliği ve uygulamaya
aktarılabilirliği araştırılmıştır.
Ön denemeler, bölmeli konveyör bandın 1 m/s hızında 7 farklı sıra üzeri mesafede,
2 farklı yüzey eğiminde, 3 farklı tohum düşme yüksekliğinde pamuk, mısır, karpuz ve
ayçiçeği tohumları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ön demeler sonucunda, piezoelektrik
ölçme sistemi en iyi sonuçları; piezonun bağlı bulunduğu yüzeyin 600 eğiminde ve ekici
ünitenin 10 cm yüksekliğinde göstermiştir. Çalışma parametreleri belirlenen piezoelektrik
ölçme sistemi ile pnömatik hassas ekim makinası ile denemeler gerçekleştirilmiştir.
Denemeler, 3 farklı hız kademesinde, pamuk, mısır, karpuz, ayçiçeği tohumları ile tesadüf
parsellerinde 2x2 faktöriyel ile 3 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Piezoelektrik ölme
sisteminin etkinliğini ortaya koyabilmek için, tohumlar hareketli yapışkan sonsuz bant
üzerine düşürülmüş ve ardışık tohumlar arası mesafe ölçülmüştür. Yapışkan bant deneme
düzeneği ve piezoelektrik ölçüm sisteminden elde edilen verilerin sıra üzeri tohum dağılım
düzgünlüğüne olan ilişkisi istatistiksel olarak ortaya koymak amacıyla varyans analizi
yapılmıştır ve aşağıdaki sonuç ve değerlendirmelere ulaşılmıştır.
-Sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünün saptanması amacıyla geliştirilen
piezoelektrik ölçme sistemi ile yapılan denemeler sonucunda piezoelektrik ölçüm sistemi
en iyi performansı mısır tohumu için göstermiştir. Yapışkan bant deneme düzeneği ile
yapılan kontrol denemesi sonucu; kabul edilebilir tohum aralığı, ikizlenme oranı, boşluk
oranı ve ilerleme hızı değişkenlerinde istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır (p>0.05).
Mısır tohumu için ilerleme hızı değişimi istatistiki olarak bir farklılık yaratmamış ancak
her iki ölçüm sistemi de en iyi KETA değerini 1 m/s ilerleme hızında vermiştir. Sonuç
olarak, mısır tohumu için pnömatik hassas ekim makinası sıra üzeri ekim mesafesinin
belirlenmesinde piezoelektrik ölçüm sisteminin kullanılabileceği görülmektedir.
-Pamuk tohumu sıra üzeri dağılım düzgünlüğünün piezoelektrik ölçüm sistemi ile
belirlenerek elde edilen bulgularının yapışkan bant deneme düzeneği ile karşılaştırılması
sonucu KETA ve İO değerleri arasında istatistiksel olarak farkın önemli olduğu (p<0.05),
BO açısından ise farkın (p>0.05) önemsiz olduğu bulunmuştur. Pamuk tohumu ile
çalışmada, ilerleme hızı değişimi KETA ve BO değerleri arasında istatistiksel olarak
farlılık yaratmıştır. 1 ve 1.5 m/s ilerleme hızlarındaki farklılık aynı etkiye sahip olup 0.5
m/s’ye göre daha yüksektir. İO değeri için ilerleme hızı değişimi fark oluşturmamıştır.
-Ayçiçeği tohumu kullanılarak gerçekleştirilen piezoelektrik ölçüm sistemi ile sıra
üzeri dağılım düzgünlüğünü belirlendiği denemeler neticesinde KETA ve BO değerleri
açısından iki ölçüm sistemi arasındaki farkın önemli olduğu (p<0.05), İO değeri için ise
farkın önemsiz (p>0.05) olduğu tespit edilmiştir. İlerleme hızı değişimi ayçiçeği tohumu
için KETA değerinde önemli fark oluşturmuş (p<0.05), ancak İO ve BO değerlerinde ise
fark önemsiz (p>0.05) bulunmuştur.
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-Piezoelektrik ölçüm yönteminin karpuz tohumu ile gerçekleştirilen deneme
sonuçlarında, sıra üzeri dağılım düzgünlüğü KETA değerleri %80’nin altında bulunmuştur.
Yapışkan bant deneme düzeneği yapılan kontrol denemesinde ise KETA değeri %80’nin
altına düşmemiş ancak en yüksek değer %87.78 olmuştur.
-Sıra üzeri dağılım düzgünlüğünün belirlenmesinde alternatif bir yöntem olarak
tasarlanan piezoelektrik ölçüm yönteminin pamuk, mısır, ayçiçeği ve karpuz tohumları ile
yapılan denemeler neticesinde, piezoelektrik ölçüm sisteminin mısır tohumu için
kullanılabilir olduğu, diğer üç tohum çeşidi için sistemin yapışkan bant deneme düzenine
göre sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ölçüm sistemleri
arasındaki bu farkın, tohumların farklı fiziksel özelliklerinden kaynaklanabileceği
düşünülmüş ve denemeler süresince kayıt altına alınan görüntüler incelendiğinde
tohumların, piezoelektrik yüzeye düşerken de farklı hareket ettiği görülmüştür. Mısır
tohumunun, diğer tohumlara göre daha önce hareket ettiği ve neticesinde daha önce
düşmeye başladığı görülmektedir.
-Önal (1995) tek dane ekimde sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünü
değerlendirilmesinde, KETA değeri %90.50’nin altında olduğu takdirde ekim makinasını
yetersiz, %90.50-94.60 değerleri arasında ise ekim makinasını orta olarak
sınıflandırmaktadır. Denemeler kapsamında gerçekleştirilen yapışkan bant denemeleri
neticesinde karpuz tohumu için kabul edilebilir tohum aralığı en yüksek değeri %87.78
olarak bulunmuş ve istenen değerin dışında olduğu tespit edilmiştir. Yapışkan bant
denemeleri sonucu, pamuk, mısır ve ayçiçeği tohumu için elde edilen en yüksek kabul
edilebilir tohum aralığı değerleri sırasıyla %91.77, %92.78, %90.77 olarak bulunmuş ve
orta sınıf olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak denemede kullanılan pnömatik hassas ekim
makinasının pamuk, mısır ve ayçiçeği tohumu için orta sınıf performansla kullanımı uygun
iken karpuz tohumu ekimi için kullanımı uygun değildir.
-Üçer (2015) tezinde, Piezoelektrik ölçüm sistemi ve yapışkan bant deneme
düzeneği arasındaki zaman tüketimi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla her ölçüm
sistemi için gerekli zaman tüketim değerleri de ölçülmüştür. Ölçüm sistemleri arasında
toplam zaman tüketimi karşılaştırıldığında yapışkan bant deneme düzeneği için geçen
toplam zamanın, piezoelektrik ölçüm sistemine göre 2.26 kat daha fazla zaman aldığı
görülmektedir. Yapışkan bant yönteminde işlem aşamaları çok fazla zaman kaybına neden
olmasının yanı sıra işgücüne bağlı ve oldukça da zahmetlidir. Yapışkan bant deneme
düzeneği ile çalışmada, çalışma ortam sıcaklığının ayarlanması yönündeki yetersizlik,
bandın yapışkan hale getirilmesi, temizlenmesi ve tohumların ölçümünde sürekli eğilerek
iş yapma zorunluluğu, kapalı ortamda traktörün çalıştırılması ve tohumların hareketini
önlemek için banda sürülen arap sabunu, gres yağı gibi maddelerin çalışma koşullarını
zorlaştırması uygun olmayan çalışma koşulları oluşturmaktadır. Bu olumsuz unsurlar, iş
gücü performansını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bir diğer yandan banda sürülen arap
sabunu, gres yağı gibi yapışkan maddeler tohum sarfiyatına da neden olmaktadır.
Piezoelektrik ölçme yönteminde ise deneme için kullanılan tohumlar başka hiçbir
maddeyle temas etmemekte ve yeniden kullanılması sağlanabilmektedir. Özellikle hassas
ekimde kullanılan tohumların daha pahalı olduğu düşünüldüğünde tohum sarfiyatı önemli
bir etmen olmaktadır.
-Yapışkan bant deneme düzeneği, tohum sarfiyatına neden olması yanında ilk
kurulum maliyeti de yüksek ve zahmetli bir ölçüm sistemidir. Piezoelektrik ölçme sistemi
sayesinde, hassas ekim makinasının, ekim düzgünlüğünü daha az miktarda tohumla daha
kısa sürede tespit edilebilecek ve yapışkan sonsuz bant yöntemine göre daha rahat bir
çalışma ortamı sağlayacaktır. Bunların yanında sistem, yapışkan sonsuz bant yöntemine
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göre daha basit elemanlarla oluşturulabilecek ve sistem oluşturma maliyeti de daha düşük
olacaktır.
Diğer tohumlar için elde edilen sonuçların, ilerde yapılacak çalışmalarda,
piezoelektrik ölçme sisteminin başarısını artırmaya yönelik düzenlemelere ışık tutması,
hataların önüne geçerek ölçüm sistemi başarısının yükselmesi yönünde olumlu katkı
yapacağı düşünülmektedir. Montajı ve kullanımı kolay olan piezoelektrik ölçüm yöntemi
otomasyona da uygundur. İleride ölçüm sisteminin bu yönde geliştirilmesi, piezoelektrik
ölçüm sisteminin ekim makinalarına montajını mümkün kılmaktadır. Bu yaklaşımla
piezoelektrik ölçme sisteminin farklı tohumlar ve farklı ekim makinaları içinde
kullanılabilecek olması umulmaktadır.
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Özet
Kırsal alanların sosyo-ekonomik gelişim düzeyinin artırılması, tarımsal üretimde yeni ve modern
teknolojilerin kullanılmasıyla mümkündür. Tarımsal mekanizasyon, tarımda kullanılan tohum,
ilaçlama, gübreleme, sulama vb. girdilerin etkin kullanımını olanaklı kılan ve verimliliği sağlayan
üretim aracıdır. Önümüzdeki yıllarda Dünyada nüfus artışıyla gıda tüketimini artması ve mevcut
tarım alanlarından daha fazla verim alınması gerekeceği öngörülmektedir. Bu verim artışını
sağlamak için kullanılacak anahtar faktörlerden biride tarımsal mekanizasyondur. Tarımsal
mekanizasyon tarımsal üretimde diğer tarım girdilerinin etkinliğini arttıran, ekonomikliğini
sağlayan ve çalışma koşullarını iyileştiren bir tarımsal üretim teknolojisidir. Tarımsal
Mekanizasyon her tarımsal işletmenin teknik ve ekonomik yapısına bağlı olarak farklı düzeylerde
uygulanmaktadır. Tarımsal Mekanizasyon araçları, uluslararası ticaret hacminde de önemli bir yer
kaplamaktadır. Gelişmiş ülkelerde bulunan özel sektör önemli miktarda Ar-Ge yatırımları yaparak
liderliği ellerinde tutmaktadırlar. Bu çalışmada özel sektörün ürettiği Ar-Ge haricinde, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su
Kaynakları Daire Başkanlığı kontrolünde ve desteği ile yapılan Ar-Ge çalışmalarına yer
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tarım Makinaları, Tarımsal Mekanizasyon, Hassas Tarım, Akıllı Tarım

AGRICULTURAL MECHANIZATION POLICIES AND
STRATEGIES OF THE GENERAL DIRECTORATE OF
AGRICULTURAL RESEARCH AND POLICY
Abstract
Increasing the level of socio-economic development of rural areas is possible by using new and
modern technologies in agricultural production. Agricultural mechanization is a production tool,
seed used in agriculture, spraying, fertilization, irrigation etc. that enables efficient use of inputs
and provides efficiency. It is predicted that in the coming years the population of the world will
increase so that the increase of food consumption and more efficiency from existing agricultural
areas. This is one of the key factors that will be used to increase productivity. Agricultural
mechanization is an agricultural production technology that improves the efficiency of other
agricultural inputs in agricultural production, provides economic efficiency and improves working
conditions. Agricultural Mechanization is applied at different levels in each agricultural enterprise
depending on the technical and economic structure. Agricultural Mechanization tools also take an
important place in the volume of international trade. In the developed countries the private sectors
hold significant amounts of R & D investment in their leadership. In this study, apart from the
private sector, R & D studies conducted under the control and support of the General Directorate of
Agricultural Research and Policy, Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Soil and Water
Resources Department will be given place.
Key Words: Agricultural Machinery, Agricultural Mechanization, Smart Farming, Precision
Agriculture
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1. GİRİŞ
Önümüzdeki yıllarda Dünyada nüfus artışıyla gıda tüketimini artması ve mevcut
tarım alanlarından daha fazla verim alınması gerekeceği öngörülmektedir. Bu verim
artışını sağlamak için kullanılacak anahtar faktörlerden biride tarımsal mekanizasyondur.
Tarımsal Mekanizasyon, tarım alanlarını geliştirmek, her türlü tarımsal üretim
yapmak ve tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi işlemlerini yerine getirmek amacı ile
kullanılan her türlü enerji kaynağı, mekanik araç ve gerecin tasarımı, yapımı, geliştirilmesi,
dağıtımı, pazarlaması, yayımı, eğitimi, işletilmesi ve kullanılması ile ilgili konuları
içermektedir.
Tarımsal mekanizasyon bir üretim teknolojisidir. Bazı ülkelerde mekanizasyon
farklı düzeylerde gelişme ve uygulama göstermektedir. Bu farklılık özellikle tarımsal
işletmelerde de izlenebilir. Diğer bir deyişle mekanizasyon, her tarımsal işletmede,
işletmenin teknik ve ekonomik yapısına bağlı olarak farklı düzeylerde uygulanmaktadır.
Tarımsal mekanizasyonun amacı, insan iş gücünün verimini arttırarak yapılan işin
maliyetini düşürmek olarak tanımlanıyor. Bu, direkt olarak birim iş için sarf edilen
zamanın azaltılması veya endirekt olarak birim alandan elde edilen verimin arttırılması ile
gerçekleşir. Üretim girdilerinin yaklaşık %35’i mekanizasyon girdisidir (%20
mekanizasyon + %15 yakıt) (Tarmakbir Sektör Raporu, 2017). Bu yüksek maliyet payına
rağmen mekanizasyon; tohum, gübre, ilaç ve mazottan daha az önemli görülmektedir.
Hâlbuki mazotun da bir mekanizasyon girdisi olduğu düşünülürse konunun ne denli önemli
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Tarımsal Mekanizasyon araçları, uluslararası ticaret hacminde de önemli bir yer
kaplamaktadır. Gelişmiş ülkelerde bulunan şirketler önemli miktarda Ar-Ge yatırımları
yaparak sektörde liderliği ellerinde tutmaktadırlar.
Ülkemizde tarımsal mekanizasyon sektöründe Ar-Ge faaliyetleri yeterli ve
koordineli değildir. Firmalar, bünyesinde hiç mühendis istihdam etmeyen veya varsa da
bunları daha çok atölye şefi veya müdürü niteliğinde kullanan, imal edilen makinanın
geliştirilmesi, mühendislik hesap ve imalat resimlerinin hazırlanması konusunda hiçbir
mühendisi bulunmayan firma sayısı oldukça fazladır. Enstitülerde yapılacak revizyon
sonucunda 4 enstitünün tarım makinaları konusunda uzmanlaşmasıyla özel sektörün
ihtiyaç duyduğu Ar-Ge faaliyetlerinin bu enstitüler ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
Traktör üreticileri dışındaki diğer tarım makineleri üreticileri orta ve küçük
ölçekli (KOBİ) üreticiler olarak kalmaktadırlar. Bu heterojen yapı dikkate alınarak
belirlenen hedef ve stratejilerin uygulamaya geçirilmesi ve gelişen şartlara bağlı olarak
ortaya çıkan yeni sorunların çözümü, dünyada ki gelişmeleri takip etmek, AR-GE ‘ ye
gereken önemi vermekle mümkündür.
Sürdürülebilirlik kavramı bütün araştırma faaliyetlerinde dikkate alınarak, gelecek
nesillerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılmalıdır. Yapılacak araştırma ve
geliştirme çalışmaları yatırım risk ve maliyetini azaltarak önemli ekonomik kazanımlar
sağlama potansiyeline sahiptir.
Bu çalışma ile Tarımsal Mekanizasyon çalışmalarını ülke koşullarında tarımsal
araştırmalar yönü ile değerlendirilmesi yapılırken geleceğe dönük stratejilere ve
politikalara yansıması aktarılacaktır.
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2. TARIM MAKİNELERİ İMALAT SEKTÖRÜNÜN YAPISI
Sektör firma ölçeği bakımından oldukça heterojen bir yapıdadır. KOBİ’lerden,
makine sektörünün önde gelen büyük ölçekli firmalarına ve Türkiye’de de faaliyet
gösteren küresel firmalara kadar çeşitli ölçekte firmalar, tarımsal mekanizasyon sektöründe
faaliyet göstermektedir.
İmalatçı firma sayısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kayıtlarına göre
1.049 adettir (BÜGEM, 2014). Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GBS (Girişimci Bilgi
Sistemi, 2015) kayıtlarına göre 899 firma imalatçı olarak sektörde faaliyet göstermektedir
(NACE, 2830). Bu yönüyle, makine sektöründe en çok girişimci sayısının olduğu 5. sektör,
tarım makinaları sektörüdür.
Fakat tarım makinaları sektöründe rakamların bu kadar büyük olmasının sebebi
traktör üreticileridir. Traktör grubunda yaklaşık otuz firma, kırka yakın sayıda markayı
temsil etmektedir. Bunlarda 8 adedi imalatçı vasfıyla, değişik yerli katkı oranlarıyla
sektörde yer almaktadır. İmalatçı vasfı olan traktör firmalarının çalışan sayısı yaklaşık
5000’dir. Bu sebeple traktör üreticileri iş hacminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
Bunun yanı sıra tarım alet ve ekipman imalatçıları traktör üreticileri yanında orta ve
küçük ölçekli (KOBİ) üreticiler olarak kalmaktadırlar. Bu kapsamda bünyesinde birkaç
kişi istihdam eden firmaların yanı sıra, 700’den fazla çalışanı olan firmalar da mevcuttur.
Bu heterojen dağılım; üretim hacmi, ciro, dış ticaret gibi konularda da gözlemlenmektedir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GBS (Girişimci Bilgi Sistemi, 2015)
kayıtlarına göre 18489 kişiye istihdam sağlanmaktadır (NACE 2830). Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı kayıtlarına göre ise toplam istihdam sayısı (ekipman 1049, traktör
3864) 22883’dir (BUGEM, 2014). Sektörün imalattan net satışı 7.6 milyar TL’dir. Bu
yönüyle makine sektöründe 2. sırada, yer almaktadır. Yarattığı katma değer ise 1.14 milyar
TL olup, makine sektöründeki payı %10.9’dur (3. sırada).
3. TARIM ALET VE MAKİNELERİNİN DIŞ TİCARET BİLGİLERİ
2016 yılında yaklaşık 120 ülkeye, 616 milyon USD seviyesinde tarım makinaları
ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu değerin 339 Milyon USD’ı traktör, 277 Milyon USD’ı
ekipmandır. Yaklaşık 165 milyon USD seviyesinde gerçekleşen traktör aksam ve parçaları
ile birlikte toplam ihracatımız 800 milyon doları aşmıştır. 2016 yılında en çok ihracat
gerçekleştirilen ilk 10 ülke ABD, İtalya, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Sudan, İran,
Bulgaristan, Ukrayna ve G. Afrika’dır. 2015 yılında en fazla traktör ihracatı ABD (%49),
İtalya (%14), Ukrayna (%3), Irak (%3) ve Güney Afrika’ya (%3) yapılırken, en fazla
ekipman ihracatı ise Azerbaycan (%7), Irak (%7), Cezayir (%6), İran (%6) ve İtalya’ya
(%5) yapılmıştır. İhraç edilen her üç traktörden ikisi ABD ve İtalya’ya gitmiştir(Tarmakbir
Sektör Raporu, 2017).Türk tarım makinaları sanayi, genel makine sanayi alt kategoriler
içinde ihracat büyüklüğü ve dış ticaret dengesi bakımından 6. sırada yer almaktadır.
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Şekil 1. Türkiye’nin makina ihracatı (milyon $ ) (Makine İhracatçıları Birliği, 2016)

Şekil 2. Türkiye’nin tarım makinaları ihracatı (milyon $ ) (Makine İhracatçıları
Birliği, 2016)
4. TARIMSAL MEKANİZASYON ARAŞTIRMALARI YÖNETİMİNDE ARGE NİN YERİ VE KURUMSAL YAPILANMA
Gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile birlikte üretimin
ve tüketimin hızla artması sonucu; hava, su ve toprak hızla kirlenmeye, doğal kaynaklar
tükenmeye başlamış, doğanın kendi kendini yenileme niteliği zarar görmüştür. Bu nedenle
sürdürülebilir kalkınma için insan ile doğa arasında denge kurularak doğal kaynakları
tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına olanak
verecek şekilde bugünün ve geleceğin planlanması gerekmektedir. Yani kalkınmanın
ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını da birleştirerek kısa ve uzun dönemde önlemler
alınması gerekmektedir. Bu önlemler araştırma programları ile desteklenmelidir.
Sürdürülebilir tarım tekniklerinin, çevreye duyarlı altyapılarının gelişimi ve yaygınlaşması
ve artan gıda ve enerji ihtiyacını karşılayabilmek için küresel boyutta yatırımlara ihtiyaç
vardır.
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Tarımda yeni teknolojilerin uygulanması tarımsal üretimde kalite ve kantiteyi
artıracaktır. Tarımsal üretimde verimlilik ve etkinliğin artırılması ile aynı zamanda enerji
kullanımında tasarruf ve üretim maliyetlerinde azalma sağlayacaktır. Bu takdirde ülke
tarımının dış pazarda rekabet şansı artacaktır.
Tarımsal mekanizasyon araçlarının kullanımında en yüksek faydayı sağlayacak
gerek ülkesel ve gerekse bölgesel düzeyde planlama çalışmaları ile tarımsal üretimde
iyileştirme ve ekonomiklik sağlanabilir. Yine biyodizel, güneş ve rüzgâr enerjisi, organik
atık ve benzeri gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması, enerji ve
dolayısıyla üretim maliyetlerini minimize edecektir.
Bakanlığımız bünyesinde tarımsal mekanizasyon konusunda uzmanlaşmış bir
araştırma kuruluşu bulunmamaktadır. Enstitülerde yapılması planlanan revizyon ile Konya
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Tarla
Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü ve Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Gaziantep Antep
Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) Tarım Makinaları konusunda uzmanlaşacaktır. Bu
enstitülere konusunda uzman personel istihdamı sağlanacaktır.
Sensör teknolojilerinin kullanıldığı akıllı tarım uygulamaları, hassas tarım
teknolojileri, koruyucu toprak işleme ve tarımda bilişim konuları araştırma faaliyetleri
arasındadır.
Aşağıda belirtilen ileri Ar-Ge çalışmaları, Bakanlığımız Araştırma Enstitüleri,
Üniversiteler, Özel Sektör ve Çiftçi İşbirliğinde yürütülmüş ve yürütülmektedir.
4.1 Hassas Tarım Teknolojileri Araştırmaları:
Gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin azaltması,
yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve yetiştiricilik kararları için daha
etkin bir bilgi akışının sağlanması; Tarımda kayıt düzeninin oluşturulması Hassas Tarımın
hedefleri arasındadır.
Yapılan değerlendirmelere göre, 2050 yılında hem artan nüfus ve hem de
zenginleşen orta sınıfın gıda ihtiyaçlarını ve kısmen de dünyanın enerji ihtiyacını
karşılamak için, bugünkünün 2 katı kadar tarımsal üretim yapılması gerekecek (Tarmakbir
Sektör Raporu, 2017).
Bununla birlikte, dünyadaki tarıma elverişli alanların ve kullanılabilir su
kaynaklarının sınırlı olması, gıda üretiminin arttırılabilmesi karşısında birer engel olarak
duruyorlar. Tüm bu veriler dışında tarımda klasik yöntemlerin geçimlik üretim yapan
çiftçilere bırakıp, son teknolojik unsurları içinde barındıran yeni yöntemlere geçilmesi”
sonucuna ulaşılmaktadır. Makinaların giderek daha kapasiteli ve deyim yerindeyse “akıllı”
hale geldiği bir dönemde, kısa, orta ve uzun vadeli bir “tarımsal mekanizasyon politikası”
olmalıdır.
Örneğin hassas tarım konusunda kısa ve orta vadeli destek programları
açıklanmalı, böylece arazi büyüklüğü hassas tarım yapmaya uygun çiftçiler ve bu konuda
üretim yapmak isteyen sanayiciler planlama yapabilmelidir. Tabii sadece hassas tarım
değil, mekanizasyonun diğer unsurları için de ivedilikle mevcut durumun analizi yapılmalı
ve gelecek politikaları belirlenmelidir.
Tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için tarım makinaları ve
teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılmasını sağlamak, bölgesel veya tarım işletmesi
düzeyinde tarımsal mekanizasyon işletmeciliğine yönelik politika ve stratejileri geliştirme
hedefine ulaşmak için Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir.
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4.1.1. Hassas Tarım Konusunda Enstitülerde Yapılan Çalışmalar ve Elde
Edilen Sonuçlar
Tarımsal girdinin etkin kullanımı ve verimliliği artırmak, gübre kullanımında
yaklaşık %30 tasarruf sağlayan çevre dostu Hassas Tarım Teknolojileri konusunu enstitü
ve üniversite işbirliği ile yaygınlaştırılması amacıyla Bitkisel Üretimde Hassas Tarım
Uygulamalarının Planlanması, Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Entegre Projesi
hazırlanmıştır. Bu proje. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü ve Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olmak
üzere pilot olarak Konya ilinde başlatılmıştır. Diğer iller içinde yaygınlaştırma çalışmaları
devam etmektedir.
Bu çalışma ile;
•
Hassas Tarım verilerinin konuma dayalı olarak zamansal ve mekânsal olarak elde
edilmesi,
•
Tarımsal girdilerin aşırı ve etkin olmayan kullanımının engellenerek üretim
maliyetinin ve çevre kirliliğinin azaltılması, kısacası sürdürülebilir tarım uygulamalarının
yaygınlaştırılması dolayısıyla üretimde girdi maliyetinin azaltılması ile çiftçi gelirinin
artırılması,
•
Çiftçi tarafından yaygın olarak kullanılması için yöreye uygun adaptasyon
stratejilerinin saptanması,
•
Elde edilen tüm verilerin tutulduğu, Çiftçilerin kendi arazilerinin durumu web
tabanlı izlediği bir veri tabanı oluşturulması,
•
Çiftçiye İleri teknoloji ürünleri ile ilgili danışmanlık bilgilerinin üretilmesi için
kapasite geliştirilmesi,
•
Tarımda verimliği artırmak için sanal toplulaştırma (sınırsız parsel) çözümünün
ortaya çıkarılması,
•
Halen üniversiteler tarafından geliştirilmiş olan hassas tarımla ilgili teknolojilerin
uygulamaya aktarılması,
•
Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, buna bağlı olarak ülkemiz için hassas
tarım üretim çözümlerinin ortaya konulması,
•
Geleneksel tarım ve hassas tarım uygulamalarının ürün bazında karşılaştırılması ve
hassas tarımın yaygınlaştırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
4.2. Koruyucu Toprak İşleme Araştırmaları
Geleneksel toprak işlemeye alternatif olabilecek koruyucu toprak işleme ve
doğrudan ekim sistemlerinin araştırılması ve bunlara uygun alet ve makinelerin
belirlenmesi amacıyla Koruyucu toprak işleme (azaltılmış toprak işleme, doğrudan
ekim, sırta ekim) çalışmaları devam etmektedir.
TAGEM bünyesinde yürütülen Buğday, mısır, pamuk, mercimek, soya gibi
bitkilerde yapılan Koruyucu toprak işleme araştırmaları sonucunda;
a) Toprak işlemesiz tarımın rüzgâr ve su erozyonu sonucu oluşan toprak kayıplarını %9599 oranında azalttığı, Buğday veriminde %30, fiğ ot veriminde ortalama %15,
mercimekte %15 verim artışı sağlandığı tespit edilmiştir.
b) Anıza doğrudan ekim yapan makinalarla sürüm maliyetlerinin %75 oranında azaldığı
tespit edilmiştir.
c) Devam eden projeler aşağıdaki gibidir.
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Çizelge 1. Koruyucu toprak işleme projesinde yer alan enstitüler ve çalışacakları
bitkiler
Çalışılacak
Bitki
Bağcılık
Araştırma Papazkarası
Enstitüsü Müdürlüğü
Üzüm
Enstitü

Atatürk
Bahçe
Kültürleri
Merkez
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü
Alata Bahçe Kültürleri
Araştırma Enstitüsü
Doğu
Tarımsal
Enstitüsü

Anadolu
Araştırma

Orta Karadeniz Geçit
Kuşağı
Tarımsal
Araştırma Enstitüsü

GAP
Tarımsal
Araştırma Enstitüsü

Yürütücü

Proje İsmi

Gürkan Güvenç Tekirdağ Yöresi Papazkarası Üzüm
AVCI
Çeşidinde Farklı Toprak İşleme
Uygulamalarının Toprak Özellikleri,
Verim ve Kaliteye Etkileri
Elma
Dr. Muammer Koruyucu Toprak İşleme Kapsamında
YALÇIN
Yalova Yöresi Elma Bahçelerinde Sıra
Üzeri
Yabancı
Ot
Mücadele
Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Soya
Orhan KARA
Farklı Toprak İşleme ve Sulama
Düzeylerinin Soya Bitkisinin Verim ve
Verim Kriterleri Üzerine Etkisinin
Belirlenmesi
Buğday
Dr.
Zinnur Iğdır Yöresi Tuzlu–Alkali Tarım
GÖZÜBÜYÜK Alanlarında Farklı Toprak İşleme–Ekim
Yöntemlerinin Toprak Özellikleri ve
Buğday Verimine Etkileri
Arpa+Fiğ – Hilal BEKTAŞ
Tokat Yöresi’nde Koruyucu Toprak
II.
Ürün
İşleme
ve
Doğrudan
Ekim
Silajlık Mısır
Araştırmaları,
Uygulamaları
ve
Buğday – II.
Yaygınlaştırılması
Ürün Silajlık
Mısır
Buğday
– Ahmet
Geleneksel Toprak İşleme Sistemine
Mısır
ÇIKMAN
Alternatif Olarak Doğrudan Anıza Ekim
Sisteminin
Uygulanabilirliğinin
Araştırılması (Şanlıurfa Örneği)

4.3. Akıllı Tarım Ar-Ge Çalışmaları
a) Güneş Enerjisi ile Tarımda Sulama Sistemlerinin Kullanımı için sulama suyu
ve enerji tasarrufu sağlayan, mobil güneş pilli sulama sistemleri uygulamaya
aktarılmak üzere geliştirilmiştir. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından
TÜBİTAK projesi olarak seyyar güneş pili sulama sistemli prototip bir makine
geliştirilmiş ve damlama sulama sistemleriyle kullanılmıştır. Patenti alınmıştır.
b) Karacadağ Kalkınma Ajansının desteklediği projede bir adet prototip “Güneş Pilli
Center Pivot Sulama Sisteminin Kurulumu” yapılmıştır. Bu proje ile Güneş
pillerinin modern sulama sistemlerine entegre edilmesi tam otomasyonlu
kullanılması (uzaktan takip ve kontrol) ve en az 500 da alanı aynı anda
sulayabilmesi sağlanacak şekilde kurulmuştur.
c) Tarım Kredi ve Kooperatifleri işbirliği ile üretilip yaygınlaştırma çalışmaları
devam etmektedir.
d) Fotovoltaik Pil Destekli Küçükbaş Mobil Süt Sağım Makinası –
TAGEM/TSKAD/16/A13/P08/17
Projede GAP bölgesindeki küçükbaş süt hayvancılığı ile uğraşan göçerlere yönelik
yayla veya konar-göçerlerce çayır-mera’da otlatılan küçükbaş hayvanlar için depolanmış
solar enerji ile çalışan mobil süt sağım makinası tasarlanarak prototipinin oluşturulmuştur,
süt kalitesinin sağlanması ile sütün ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. Bu
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yaklaşımdan yola çıkarak bölgemizde küçükbaş süt hayvancılığı ile uğraşan göçerlerin süt
sağım problemlerine bir çözüm bulmak amacıyla fotovoltaik pil destekli küçükbaş mobil
süt sağım makinası prototip tasarımı tamamlanmıştır.

Proje sonucunda prototipi tamamlanan fotovoltaik pil destekli küçükbaş mobil süt
sağım makinası denemelerini halk elinde ıslah projesi kapsamında olan Diyarbakır –
Çermik’te Karakuş koyununda, Batman – Beşiri’de Koçeri koyununda, Siirt –Tillo ve
Pervari’de Renkli tiftik keçisi sürülerinde başarı ile tamamlamış olup, 150 baş kapasiteli
tasarlanmış olmasına rağmen her sürüde 300 baş küçükbaş hayvan sağımı yapmıştır.
Makinanın patent çalışmaları başlamıştır.

2015 yılında ASELSAN tarafından Bakanlığımız TAGEM Ar-Ge Desteklerine
sunulan 3 projenin kurulca desteklenmesine karar verilmiştir (Yaklaşık 1 milyon TL,
ASELSAN katkısı hariç). Amaç, ASELSAN’ın başta milli savunma projeleri olmak
üzere insansız sistemler, haberleşme projeleri ile trafik ve otomasyon sistemlerinde
edindiği birikimlerini milli tarım otomasyonu uygulamaları alanına aktarmasını
sağlamaktır. Bu projeler;
a) Yerli Otomatik Traktör Dümenleme ve Kontrol (OTAK) Sisteminin Geliştirilmesi
Projesi: Bu teknoloji ile kullanıcı tarafından istenilen arazi profiline bağlı olarak
otomatik olarak kontrol edilmesi sağlanacak ve tamamen yerli bir otomatik dümenleme
sistemi olacaktır.
b) Çiftlik Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi: Tarım araçları üzerindeki uluslararası
ISO 11783 standart ara yüzünden toplanan mesajların telsiz linki üzerinden uzak
mesafeye aktarılarak haberleşilmesine, toplanan verilerin harita üzerinde işlenmesine,
tarihsel olarak görüntülenmesine ve analiz edilmesine imkan sağlayacaktır.
c) İnsansız Hava Aracı ile Görüntü İşleme Temelli Hassas Tarım Uygulamaları
Projesi: ASELSAN’ın ARI -1 Döner Kanatlı İnsansız Uçan Sistemi ile toprak,
kuraklık, gübre gereklilikleri, hasat tahmini, rekolte hesabı ve farklı ürünler için bir
kütüphane oluşturulmasına yönelik altyapı kurulmuş olacaktır. Alt yapı kurulduktan
sonra tarım sigortalarına yönelik hasar tespit çalışmalarında kullanım imkânları
doğabilecektir.
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4.4. AB Projeleri Çalışmaları
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve TÜBİTAK’ın ortak olduğu
ICT- AGRI (Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Tarımda Uygulanması) adlı AB 7.
Çerçeve Programı ERA-NET Projesi 2009-2014 yılları arasında yürütülmüştür.
Çalışma konularının güncel sorunların çözümüne yönelik olması ve tarımda
teknolojik desteklere öncelik vermesi nedeniyle projenin ikinci aşamasına devam etme
kararı alınmıştır ve koordinasyonu Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire
Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. ICT AGRI 2 altında yayınlanan çağrılarda Toprak Su
Kaynakları ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ile Tekirdağ Ziraat
Fakültesi tarafından hazırlanan Smart Good Agricultural Practices (S-GAP) projesi ve
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliği ile 5 partner ülke (Türkiye,
Danimarka, İspanya, İsviçre ve İtalya) tarafından yürütülecek olan VAROS "Variable Rate
Operations in Orchards" uygulama projesi ICT- AGRI tarafından desteklenmeye değer
bulunmuştur. En son yayınlanan Hassas Tarım için Çiftlik Yönetim Sistemleri çağrısında
da enstitülerimizden başvurular olmuş ve değerlendirme sürecine girilmiştir.
5. SONUÇ
Tarla, bağ-bahçe, sulama, sera ve hayvancılık mekanizasyonu, hassas tarım
teknolojileri, tarımsal robotik, tarımsal otomasyon, hasat ve hasat sonrası işlemler, bitki
koruma makineleri alanlarında çalışmalar yapılarak teknolojik seviyenin ve mekanizasyon
düzeyinin yükseltilmesi ve bu alanlarda sektöre liderlik eden ülkelerle ve firmalarla olan
farkın kapatılması gerekmektedir.
Son teknoloji tarım makinalarının kullanımı ve dolayısıyla üretimi büyük bir önem
taşımaktadır. Kamu ve özel sektörün Ar-Ge nitelikli personel ve üretim araçları yatırımını
yapabilmesi için bilgiye, zamana, sermayeye ihtiyaçları olduğu kadar bunları bir araya
getirecek politikalara ihtiyaç vardır.
Tarım Makinaları ve Teknolojileri araştırmalarının daha etkin olmasının sağlanması
amacıyla aşağıdaki hususlar önem kazanmaktadır.
a) Tarım Makinaları alanındaki özel sektörün Ar-Ge kapasitesinin ve Ar-Ge açığının
giderilmesi için teknoloji transferi yapacak ve üretecek bir yapının oluşturulması,
b) Üniversitelerin ilgili bölümleri ile TAGEM arasında bir bağ oluşturabilecek bir
yapının kurulması,
c) Oluşturulacak bu Ar-Ge yapısı özel sektörü de tetikleyeceğinden dolayı Tarım
Makinaları Bölümü mezunları ve ilgili diğer branşlar için de önemli bir istihdam
alanı yaratabilecektir,
d) Bakanlığımız bünyesinde tarımsal mekanizasyon ile ilgili konuların dağınık
birimlerde olduğu, Kurulacak yapının bakanlık politikalarına da yön vermede
yardımcı olması gerektiği,
e) Geliştirilecek olan teknolojiler özel sektörün Tarım Makinaları dış pazarlardaki
rekabet gücünü arttırılacağı bu amaçla özel sektör kamu işbirliğini güçlendirerek
ülkemiz çiftçisinin ve bakanlığımızın ihtiyaçlarına uygun ve ihraç potansiyeli olan
tarımsal mekanizasyon araçlarının geliştirilmesi sağlanacaktır,
f) TAGEM aracılığıyla Tarım Makinaları ve Teknolojileri alanındaki araştırmalara,
her türlü plan, proje ve faaliyetlere Ar-Ge çalışmaları ile bir altlık oluşturulacak
eylem, strateji ve politikalara yön verilecektir. Bu aşamada araştırma yönüyle
gereken çalışmalar ülke çapında yapılmaktadır.
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DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ
(NATURAL RESOURCES ECONOMY)
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Özet
Makalede ikincil kaynaklardan yararlanılarak, istilacı yabancı türlerin ekonomik ve ekolojik
etkilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Konu hakkında yerli ve yabancı kaynaklar incelenmiştir.
Makale derleme niteliklidir. İstilacı yabancı türler (İYT), kendi habitatları dışına taşınmaları ve
baskın özellikleri sonucu biyoçeşitliliği tehdit eden, sosyo-ekonomik etkileri olan yabancı türler
olarak tanımlanmaktadır. İstilacı türlerin ekonomik etkisi doğrudan ve dolaylı olarak
tanımlanmaktadır. İstilacı bitkilerin ekonomik etkisi altı başlık içinde yer almaktadır (Sharma ve
ark., 2005); Tarımsal üretim üzerine etkisi, fiyat ve pazar etkisi, ticaret üzerine etkisi, gıda
güvenliği ve beslenme üzerine etkisi, insan sağlığı ve çevre üzerine etkisi, finansal maliyet etkisi.
İstilacı yabancı türler ülkeler arası bitki ticareti sırasında da karantina tedbirlerinin boşluklarından
yararlanarak farklı habitatlara geçiş yapabilmektedir. Karasal bitkilerin taşınma/bulaşma yolları
içerisinde en önemli yollar, süs bitkileri, bahçecilik işleri, tohum bulaşımı, insanlar tarafından
kasıtsız bırakma olabildiği gibi, kaçışlar da bulunmaktadır. Genellikle İYT’lerin ekolojik ve
ekonomik anlamda olumsuz etikleri olduğunu bildiren çalışmalar bulunmasına rağmen, bazı istilacı
türlerin olumlu etkileri olduğu da bildirilmektedir. Örneğin metal bulaşıklığını temizleyebilen
bitkiler bulunmaktadır (Van Wilgen ve ark., 2001). Olumsuz etkiler ise temizleme amaçlı yapılan
harcamalar, biyoçeşitlilik kaybı ve dolayısı ile potansiyel ekonomik kayıplar üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Tarımsal üretimde örtü bitkisi, malçlama, ithal fide/fidan kullanımı gibi
kanallarla yaygınlaşan İYT’lerin verim ve kalite kayıplarına neden olmasının engellenmesi
amacıyla da birtakım müdahaleler yapılmaktadır. En yaygın mücadele pestisit kullanımıdır. Pestisit
kullanımının biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz baskılarının yanı sıra ciddi bir ekonomik boyutu
bulunmaktadır. Tamarix nedeniyle ABD’nin batı bölgesinde meydana gelen ekosistem değer kaybı
55 yıllık bir süreç için 7-16 milyar $ olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İstilacı Yabancı Türler, Ekonomik Etki, Ekolojik Etki, Allelopati

THE ECONOMIC EVALUATION OF INVASIVE ALIEN SPECIES
Abstract
This aim of this paper is to evaluate of the ecologic and economic effects of invasive alien plants
by using literatures. Invasive alien species (IAS), are non-native species which are moved out of
their habitats and threatens biodiversity and being socio-economic impacts as a result of the
dominant features. The economic impact of invasive plant is defined as direct and indirect. The
economic impact of invasive plants is contained in six headings (Sharma et al, 2005); Effect on
agricultural production, price and market effect, effect on trade, effect on food safety and nutrition,
effect on human health and environment, effect of financial cost. Invasive alien species are by
using the blanks of quarantine measures during the inter-country plant trade can switch to different
habitats. Among the ways of transporting terrestrial plants are escapes as well as the most
important routes, ornamental plants, horticultural works, seed transplants, unintentional
abandonment by people. It is reported that some invasive species have positive effects, although
there are studies reporting that IASs generally have negative ecological and economic impacts. For
example, there are plants that can clean metal contamination (Van Wilgen et al, 2001). Negative
impacts focus on clean-up spending, loss of biodiversity and therefore potential economic losses.
There are also some interventions in order to prevent IAS, which is becoming widespread with
channels such as cover plant, mulching, import seedling / seedling use, in agricultural production to
cause yield and quality losses. The most common challenge is the use of pesticides. Pesticide use
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has a serious economic dimension as well as negative pressures on biodiversity. The ecosystem
depreciation that occurred in the western United States due to Tamarix was estimated at $ 7-16
billion for a 55-year period.
Key Words: Invasive Alien Species, Economic Impact, Ecologic Impact, Allelopathy

1.GİRİŞ
İstilacı yabancı türler (İYT), daha önceden bulunmadığı bir ekosisteme giriş
yaparak burada yerleşen, hızlı büyüme ve çoğalma kapasiteleri sonucu bu ekosistemlerde
hızla yaygınlaşan türler olarak tanımlanmaktadır (Sharma ve ark., 2005;Uludağ ve ark.,
2013). Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN- International Union
of Conservation of Nature and Natural Resources)’nin tanımına göre ise; yabancı istilacı
türler, doğal ya da yarı doğal ekosistem ve habitatlarda birer yabancı tür olarak yerleşen ve
doğal biyolojik çeşitliliği tehdit eden ve değiştiren birer ajandır. İstilacı türler, diğer
türlerin yok olması, hidrolojik ve ekosistem fonksiyonlarında değişiklikler de dâhil olmak
üzere, biyoçeşitliliğin kaybolmasına ve bölgede çölleşme dâhil farklı iklimsel olaylara
neden olabilmektedir. Doğal türlerden farklı talepleri olduğundan, toprakta toprak yapısı,
profili, bitki besleme içeriği, nemi gibi pek çok değişime neden olmaktadır (Raghubanshi
ve ark., 2005).
Doğal ekosistemlerde, uzun yıllar boyunca gerçekleşen yer değiştirmeler
olmaktadır. Ancak türlerin bu hareketliliği coğrafi bariyerler nedeniyle çok kısıtlı ve
ekosistemin düzeni içerisinde gerçekleşmektedir. Bu hareketlilik, insan hareketliliğinin
artmasıyla birlikte (kolonizasyon, küreselleşme, ticaret, taşımacılık, seyahat ve turizm vb)
son yüzyılda çok artmıştır (Emerton ve Howard, 2008).
Bir ekosistemin bütün parçaları belirli bir döngüye sahiptir ve bu döngü besin
zincirlerinin değişmesi ile “kelebek etkisi” ortaya çıkmaktadır. Ekosistemin bir bölümünün
ortadan kalkması ya da zarar görmesi durumunda diğer bölümleri de değişen ölçülerde ve
birbiri ile bağlantılı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkarabilecektir. İnsanoğlunun beslenme,
barınma ve çeşitli teknolojilere ulaşmasını sağlamak amacıyla giriştiği tüm üretim
sistemleri ekosistemler üzerinde ciddi baskılar oluştururken, üretim amacıyla dünyanın
çeşitli bölgelerine götürülen yeni türler, bu bölgelerdeki besin zincirini de değiştirmişlerdir.
Yeni bitki türlerinin yeni alanlara taşınması yerel florada çeşitlilik artışı sağlamanın yanı
sıra, getirilen bu bitkilerin doğal düşmanlarının ya da tüketicilerinin uzakta kalmaları
nedeni ile yeni alanlarda yıkıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır (Ponting, 2000).
Bu türlerin istilacılık yetenekleri nedeni ile ortaya çıkardıkları etkiler konusunda
uzun yıllardan bu yana gerçekleştirilen çalışmalar genelde türlerin biyolojisi ve etki
mekanizmalarının tanımlanmasına yönelik olmuştur. Yapılan yayınlar ise daha çok
ekolojik ve ekonomik etkileri ortaya koymaya yönelik meta analizleri kapsamaktadır
(Pyšek ve ark, 2012).
İYT’lerin neden olduğu etkiler dört başlık altında ele alınmaktadır: Biyoçeşitlilik
üzerine etkiler; Ekosistem hizmetleri üzerine etkiler; İnsan sağlığı üzerine etkiler;
Ekonomik faaliyetler üzerine etkiler. Çizelge 1’de bu etkiler alt başlıkları itibarı ile
gösterilmektedir.
Genellikle istilacı türlerin ekolojik ve ekonomik anlamda olumsuz etkileri olduğunu
bildiren çalışmalar bulunmasına rağmen, bazı olumlu etkileri olduğu da bildirilmektedir
(Van Wilgen ve ark., 2001). Bu etkilerden biri de bazı istilacı bitkilerin metal bulaşıklığını
temizleyebilecekleri yönünde tanımlanmaktadır (Raghubanshi ve ark., 2005). Ancak bazı
İYT’lerin sosyo-ekonomik etkileri pozitif yönlü olsa da biyoçeşitlilik üzerine negatif
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etkileri olmaktadır. İstilanın negatif etkilerinin gelecekte daha da artacağı tahmin
edilmektedir (ten Brick, 2013).
Çizelge 1. İYT’lerin etkileri (ten Brick, 2013)
Ana etkiler
Alt etkiler
Biyoçeşitlilik üzerine etkiler
Yerel türlerle rekabet
Yerel türleri ekarte etme
Yerel türlere hastalık bulaştırma
Yerel türlerle melezlenme
Ekosistemin doğasına ve dizaynına zarar verme
Ekosistem
hizmetleri
üzerine Destek hizmetlerine müdahale etme
etkiler
Rezerv hizmetlere müdahale etme
Düzenleyici hizmetlere müdahale etme
Kültürel hizmetlere müdahale etme
İnsan sağlığı üzerine etkiler
Hastalık vektörü taşıma
Sağlık etkiler
Ekonomik
faaliyetler
üzerine Altyapı hasarı
etkiler
Arazi hasarı
Tarımsal tahrip
2. İSTİLACININ ÖZELLİKLERİ VE EKOLOJİK ETKİLERİ
İstilacılığın başarısı, türlerin farklı biyolojik yeteneklerinden kaynaklanmaktadır.
Farklı kaynaklara göre bu özellikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilmektedir (Emerton
ve Howard, 2008; Pyšek ve ark, 2012):

Homeostazis: zor şartlarda bile organizma iç dengesinin korunabilmesi
potansiyeli.

Tohum miktarı, büyüklüğü ve ağırlığı.

Alternatif çoğalma yollarına sahip olmaları.

Rekabet kabiliyeti: genellikle baskın özelliklere sahiptirler. Çok düşük
kaynak kullanımı ile yerli türlere göre hayatta kalma konusunda daha başarılıdırlar.

Allelopatik etki: allelopati, bir bitki türü tarafından salgılanan kimyasalların
komşu bitkinin gelişmesi ve yerleşmesine olan etkisi (olumlu ya da olumsuz) olarak
tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile mikroorganizmalar dahil bitkiler arasındaki
biyokimyasal ilişkilerdir. İstilacı türler yaydıkları allelo kimyasallar vasıtasıyla diğer
bitkilerin çimlenme ve büyümelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Tarımda ürün
münavebesi planlamasında, bitkilerin allelopatik etkileri de dikkate alınmaktadır.
Bir türün istilacılığını tanımlama için dört ana basamağın tamamlanmış olması ya
da tamamlama potansiyeli bulunması gerektiği bildirilmektedir. Bunlar: giriş (habitata ilk
yerleşim), yapılanma, doğallaşma ve yayılmadır.
İstilacı türlerde “onlar” kuralı dikkate alınmaktadır. Bu kural, bir habitata giren
istilacının yalnızca %10’unun o bölgeye yerleştiği ve yerleşen istilacıların da yalnızca
%10’unun zararlı hale geldiği şeklinde açıklanmaktadır. Buna rağmen istilacının neden
olduğu ekonomik kaybın çok daha fazla olduğu ifade edilmektedir. Yani potansiyel
istilacıların zararlı haline gelme olasılıkları düşük olsa da bunların ekonomik zararı geniş
çaplıdır (Kasulo, 1999).
İstilacılığın başlamasında etkili olan insan faaliyetleri kasten ya da kasıtsız olarak
iki sınıfta incelenmektedir. Örneğin tatlı su balıkçılığında kullanılan ve yerli olmayan balık
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türlerinin kullanımı kasıtlı bir istilacılık başlaması sayılırken, gemi taşımacılığı sırasında
sucul istilacıların bir yerden başka bir yere taşınması kasıtsız olarak tanımlanmaktadır
(GİSP, 2008). Temel olarak istilanın ticaret rotaları ile olduğu, bunu turizm ve her türlü
yolculukların izlediği belirtilen bir çalışmada, ikincil kaynaklı hareketlerin ise, tarım, yapı
makineleri, karasal ve diğer yollar, hayvan hareketleri, otoyollar, yerel yollar ve hatta
yürüyüş parkurları olduğu ifade edilmektedir (Emerton ve Howard, 2008).
İnsanların üretim ve beslenme faaliyetleri amacıyla yerleştikleri bölgelere yeni
türleri taşıması, o bölgelerde ekosistem hizmetlerinin olumsuz etkilenmesine neden
olabilmektedir. Örneğin, meyveleri yenebilen Hint İnciri, tarlaların etrafının çevrilmesi
amacıyla 1839 yılında Avustralya’ya getirilmiş ve getirildiği bölgelerde kısa sürede
yabanileşerek yüksek engeller oluşturmuştur. 1925 yılına gelindiğinde 25 milyon hektar
alan bu bitkiden etkilenmiş ve bu alanın yarısında başka bir bitki yetişemez hale gelmiştir.
Güney Amerika’dan getirilen tırtıllarla bitkinin kontrol altına alınması sağlanmıştır
(Ponting, 2000). Özellikle süs bitkileri (canlı bitkiler) dış ticareti istilacılığın
yaygınlaşmasında benzer sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Buradaki tek sorun yalnızca
bitkilerin giriş yapması değil, aynı zamanda bu bitkilerle birlikte giriş yapan böcek, mantar
ve bakteri gibi canlıların da zararlı hale gelebilecek potansiyele sahip olmasıdır.
Türkiye’ye ithal edilen palmiye ve hurma türlerinde konukçu olarak ülkemize giriş yapan
kırmızı palmiye böceğinin ülkemizdeki endemik türler üzerinde olumsuz etkilerinin
olabileceği ifade edilmektedir (Uludağ ve ark, 2013).
Ekosistem süreç ve yapıları üzerine istilacılığın etkileri beş alt başlıkta
toplanmaktadır; bitki toplulukları yapısı üzerine etkiler, tropik seviye etkisi, besin döngüsü
etkisi, hidrolojik yapıya dönük etkiler ve yangın yönetimi etkileri. Bitki toplulukları
üzerine etkileri, genel olarak tür çeşitliliğini azaltmaya ve farklı ekolojik sistemlerin
oluşumuna (çöl ekosistemi, yarı kurak ekosistemler vb) yönelik etkiler başlığı altında
incelenmektedir. Besin döngüsü üzerine etkiler başlığı altında nitrojen yapısını artırıcı ve
azaltıcı etkiler oluşturması sayılmaktadır. Terleme ve buharlaşmayı artırıcı etkiler,
özellikle yaz mevsiminde su kullanımını artırıcı etkiler ve su kaybı oluşturan etkiler ise
hidrolojik döngü üzerinde değişimlere neden olmaktadır. Biyoçeşitliliğe yeni giriş yapan
otsu bitkilerin yaz aylarında kurumaları nedeni ile yangın oluşumunu artırıcı etkileri
bulunmaktadır (Pyšek ve ark, 2012).
3. İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN EKONOMİK ETKİLERİ
Yerli olmayan türlerin ekosistem yapı ve fonksiyonları üzerine potansiyel etkileri,
istilacı tür yayılımı ile bunların yapısı ve ekosisteme müdahalesi tam olarak
bilinmemektedir. Kuzey Amerika’nın doğusunda kışın yaprağını döken ormanların, istilacı
zararlı ve patojenlerden kirlilik ve asit yağmurlarına göre daha fazla etkilendiği ispat
edilmiştir. İstilacı türlerin geniş alanlarda kaynak yönetimi açısından yönetim problemi
oluşturduğu, pek çok insanın ekonomik nedenlerle yerli olmayan bir türü yeni habitatlara
tanıştırdığı ve bunun da hem beklenen hem de beklenmeyen ekonomik sonuçlarının olduğu
vurgulanmaktadır (Pyšek ve ark, 2012). Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerine verdiği
zararlardan ayrı olarak, istilacı türlerin ciddi sosyo-ekonomik etkileri de bulunduğu ifade
edilmektedir. Bunlar (GİSP, 2008);

Tarımda verim kaybı oluşturması,

Ormancılık ve balıkçılıkta verim kaybı oluşturması,

Kullanılabilir suyun azalması,

Arazi bozunumlarının artması,
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Hastalıkların hızla ve farklı coğrafyalara yayılmasına neden olma, olarak
sınıflanabilir.
İstilacı yabancı bitkiler (İYB) aynı zamanda bazı altyapı ve yatırımları da olumsuz
etkileyebilmektedir. Örneğin, sulama kanallarının tıkanması, sanayi boru hatlarında tortu
oluşumu, hidroelektrik sahalarının tehdidi gibi konular, istilacı bitkilerin önlem alınmaması
durumunda ortaya çıkarabildikleri etkilerden bazılarıdır. Dolayısı ile İYB’ler, sosyal
kararsızlık, ekonomik zorluk, sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme, yoksulluğun
azaltılması ve gıda güvenliği üzerinde baskı ve kısıtlar ortaya çıkarabilmektedir (GİSP,
2008).
İstilacı türlerin bazı faydaları da bulunmaktadır. Ancak olumsuz sonuçlarının daha
fazla olduğu pek çok kaynakta ifade edilmektedir. Bu türlerle savaşta, sosyo-ekonomik
etkilerinin tahminlenmesinin çok önemli olduğu vurgulanmakta ve ekonomik analizlerde
olumsuz etkiler dikkate alınmaktadır.
İnsan refahı ve yoksulluğun azaltılmasında, biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistem
değişimlerinin önemli etkisi olduğu ifade edilmektedir. Bu kayıp ve değişimlere neden
olan konular ise, tamamı insan faaliyetleri kaynaklı olan iklim değişikliği, habitat kayıpları,
hava kirliliği, kaynakların aşırı kullanımı ve istilacı yabancı türler olarak tanımlanmaktadır.
Biyoçeşitlilikteki değişimler ise ekosistem hizmetlerini (gıda, su, petrol, iklim, erozyon,
toprak vb) doğrudan etkilemekte ve bu da yine insan refahını etkileyen çevresel
unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir (GİSP, 2008).
Sosyo-ekonomik etkiler, toprağa ve doğaya daha fazla bağımlı coğrafyalarda çok
daha görünür olmaktadır. Bazı türleri insan topluluklarından bazıları için olumlu sonuçlar
ortaya çıkarırken, diğer gruplar için olumsuz etkiler yapabilmektedir. Güney Afrika’da
bulunan Hint İncirinin meyveleri yoksul halk için hem bir gıda hem de gelir getirebilecek
bir üründür. Ancak, hayvancılık işletmeleri açısından otlatma sahalarında ot verimliliği ve
buna ulaşım açısından ciddi sorun oluşturmaktadır. Lantana camara dünyanın en kötü 10
istilacı yabancı türünden biridir. Ancak, Hindistan’da bu bitki, çit bitkisi, kâğıt
hammaddesi, yakacak, geleneksel ilaç ve hatta sepet ve mobilya materyali olarak
kullanılmaktadır. Lantana giriş yaptığı alanlarda önemli yapısal değişikliklere neden
olmaktadır. Ancak Hindistan’da değerlendirildiği şekilde kullanımı durumunda, ek maliyet
oluşturmadan alanlardan toplanmakta ve bu alanlardaki yoğunluğu da azaltılarak
biyoçeşitilik koruma altına alınmış olmaktadır (GİSP, 2008).
İYT’lerle ilgili çalışmaların daha çok gelişmekte olan ülkelerle ilgili olduğu
görülmektedir. Bunun nedeni, bu ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerin küçük işletmeler ve
doğal kaynaklara bağlı olmasıdır. Afrika’daki bazı ülkelerde İYT’lerin ortaya çıkardığı
ekonomik kayıpların hesaplandığı bir çalışmada, küçük işletmeler ve insan
beslenmesindeki önemi nedeni ile mısır üretimi ve bunu olumsuz etkileyen 5 farklı
İYT’nin ekonomik zararı hesaplanmış ve yıllık ekonomik kaybın 0.9-1.1 milyar $ olduğu
ifade edilmiştir (Pratt, ve ark, 2017). 5 farklı İYT’den etkilenen küçük işletmelerdeki ürün
kaybı nedeni ile ortaya çıkan tarımsal üretim değeri kaybı ve bu kaybın tarımsal gayri safi
değer içindeki payı Çizelge 2’de verilmiştir.
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Çizelge 2. Bazı Afrika ülkelerinde 5 farklı İYT’nin ortaya çıkarabileceği ekonomik
zarar (Pratt ve ark., 2017)
Tahmin edilen üretim kaybı
Kaybın tarımsal GSH içindeki
(milyon $)
payı (%)
Ülkeler
En az
En fazla
En az
En fazla
Etiyopya
241.7
300.1
1.41
1.75
Kenya
270.1
320.2
2.11
2.50
Malavi
104.3
139.1
6.95
9.27
Ruanda
2.7
3.2
0.13
0.15
Tanzanya
120.4
148.8
1.04
1.29
Uganda
155.1
188.3
2.63
3.20
Toplam
894.4
1099.7
1.76
2.16
İstilacı türlere müdahale etmek için, bu müdahalenin ekonomik faydasının
hesaplanması ya da tahmin edilmesi gerekmektedir. Müdahalenin bazı durumlarda istilacı
türün alana girişinde, bazı durumlarda da yerleştikten sonra yapılması daha doğru sonuçlar
verebilmektedir. Türün istila yeteneği ve istila ettiği alanın durumu (sulak alanlar, su
kaynakları, endemik tür sahaları vb) bu müdahalenin zamanını ve şeklini (kimyasal, elle,
makinalı vb) de belirleyebilmektedir. Kuraklık sorununun doğal bir afet haline dönüştüğü,
iklim değişikliğinin ciddi önlemler gerektirdiği günümüzde, özellikle su havzalarında
ekosistemi bozan, aşırı su tüketen ve su arzını olumsuz etkileyen istilacı türlerin acilen
temizlenmesi gerektiği pek çok çalışmada ifade edilmektedir.
Mikroskobik canlılardan memelilere kadar her grup içinde farklı ekosistemlere
girerek, yerleşme ve istila anlamında yaygınlık gösterebilen türler bulunmaktadır. Bitkiler
ise bu gruplar içinde çok daha kolay yayılabilen grubu oluşturmaktadır. Avrupa’da kayıtlı
yabancı türlerin 2/3’ünü bitkiler oluşturmaktadır. Vila ve ark. (2010) tarafından bildirildiği
üzere, Avrupa’ya 1500 yılından sonra giren yabancı türlerden %13’ünün ekonomik kayba,
%11’inin ise ekolojik kayba neden olduğu ifade edilmektedir (Uludağ ve ark., 2013).
Avrupa’daki istilacı yabancı türlerin (İYT) 6.658’inin karasal bitkiler, 2.740’ının karasal
omurgasızlar, 796’sının karasal funguslar ve 986’sının deniz canlıları oluşturmaktadır
(DAISIE, 2015).
Küresel istilacı türler programı çerçevesinde, su ekosistemlerinde bulunan yabancı
istilacı türlerin ekolojik ve sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirildiği bir raporda, konu
farklı uzmanların katılımı ve farklı alt çalışmalarla tanımlanmaya çalışılmıştır (Kasulo,
1999; Ciruna ve ark, 2004). Çalışmada, Ilgın (Tamarix sp.) bitkisinin yerli bitkilere göre
%35 oranında daha fazla su tükettiği; Su Sümbülünün (Eichhorniacrassipes) Benin'de
suyun içme ve sulama kalitesi ile biyoçeşitliliğini etkileyerek, bu alanların civarında
yaşayan hanelerin gelirini 2151 $ düşürdüğü ve biyolojik kontrol amacıyla da hane başına
783 $ harcama yapıldığı ifade edilmektedir.
İYB’lerin zararları orman ve su ekosistemlerinde daha fazla ortaya çıksa da,
tarımsal üretimde de verim kaybı ile doğrudan zararlar oluşturmaktadırlar. Ayrıca orman
ve su ekosistemlerinde ortaya çıkan zararlar dolaylı olarak tarımsal üretimi de
etkilemektedir. Tarımsal üretimde örtü bitkisi, malçlama, ithal fide/fidan kullanımı gibi
kanallarla yaygınlaşan İYB’lerin verim ve kalite kayıplarına neden olmasının engellenmesi
amacıyla da birtakım müdahaleler yapılmaktadır. En yaygın mücadele pestisit
kullanımıdır. Pestisit kullanımının biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz baskılarının yanı sıra
ciddi bir ekonomik boyutu bulunmaktadır. Tamarix nedeniyle ABD’nin batı bölgesinde
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meydana gelen ekosistem değer kaybı 55 yıllık bir süreç için 7-16 milyar $ olarak
hesaplanmıştır (Çizelge 3).
Çizelge 3. İstilacı türlerin neden olduğu ekonomik etki (Sharma ve ark, 2005)
Türler
Ekonomik değişken
Ekonomik etki
ABD'nin Batı bölgesinde
55 yıl boyunca 7-16
Tamarix
ekosistemlerde değer kaybı
milyar $
40.5 milyon $/yıl
Centaurea sp.
ABD'nin üç eyaletinde ekonomik etki
doğrudan maliyet
89 milyon $ doğrudan
Euphorbiaescula
ABD'nin üç eyaletinde ekonomik etki
maliyet
Avustralya tarımsal ekosisteminde
Altı yabancı ot türü
105 milyon $/yıl
kontrol maliyeti
Pinus, Hakea ve
Güney Afrika'nın bozulmamış
2 milyar $
Acacia
koşullarına geri dönüş maliyeti
Yedi Afrika Ülkesinde temizlik
Eichhorniacrassipes
20-50 milyon $/yıl
maliyeti
Tarımsal üretim alanlarında bulunan ve/ya başka alanlardan taşınan pek çok
yabancıot türü istilacı bitkiler olarak üretimde zararlara yol açtığı gibi, tarımsal, ormanlık
ve sulak alanlarda bu bitkilerin doğal ekosistemlerde bozulmalara neden olduğu ve bu
olumsuz etkinin ekonomik bir maliyete de sahip olduğu pek çok çalışmada bildirilmektedir
(Van Wilgen ve ark., 2001; Eiswerth ve ark., 2005; Vasilakoglou ve ark., 2005; Sharma ve
ark., 2005; Colautti ve ark., 2006).
İnsan eliyle ekonomik kazanç amacıyla farklı ekolojilere getirilen İYB’lerin çok
önemli çevresel, ekonomik, sağlık ve sosyal problemleri beraberinde getirdiği ifade edilen
çalışmada, bu etkilerin sonucunda milyon dolarlık harcamaların da beraberinde geldiği
belirtilmektedir. Pazarı olmayan biyolojik kaynakların değerlendirilmesinde en uygun
yöntemlerin, bu kaynakların yerel fırsat maliyeti ve etkilenen ekosistem tarafından
sağlanan hizmet yelpazesi üzerine etkisini inleyen yöntemlerdir. Perrings ve ark. (1996)’na
göre biyoçeşitliliğin toplam ekonomik değeri (total economic value – TEV) aşağıdaki
eşitlikle hesaplanabilmektedir (Mwebaze ve ark., 2010; Pyšek ve ark., 2012);
𝑇𝐸𝑉 = 𝑓(𝐷𝑈𝑉, 𝐼𝑈𝑉, 𝑂𝑉, 𝑄𝑂𝑉, 𝐵𝑉, 𝐸𝑉)
DUV: Doğrudan kullanım maliyeti (üretim ve tüketim değerlerini içerir)
IUV: Dolaylı kullanım maliyeti
OV: İsteğe bağlı değer
QOV: Yarı isteğe bağlı değer
BV: Miras değeri
EV: mevcut değer
Tartışılan konu ise, istilacılığın devam etmesi durumunda yukarıdaki eşitlikteki
değerlerin değişip değişmeyeceğidir. Biyoçeşitlilik için hesaplanan TEV’in, insan kaynaklı
biyolojik istila ile ilgili olarak gelecekte değişeceği ve artış göstereceği ifade edilmektedir.
Bu nedenle ekonomik maliyetin azaltılmasını sağlayıcı yönetim stratejilerinin geliştirilmesi
gerektiği bildirilmektedir (Pyšek ve ark., 2012).
Pek çok çalışmada kullanılan fayda/masraf maliyetleri tahminleri içerisinde fayda
ölçümünün hasardan kaçınma değerlerini de içerdiği ifade edilmektedir. Su Sümbülünün
zararlarını değerlendirmeye yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Bu amaçla yapılan
Dünya Bankası/GEF Victoria Gölü Çevre Yönetimi projesi sonuçlarına göre; yerli
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balıkçılıkta yıllık kayıp 0.2 milyon $; yerli halk, hayvancılık ve tarımsal amaçlı kullanılan
su arzında ve sahillerde 0.35 milyon $, toprak birikimi nedeniyle şehir suyu arzında 1.5
milyon $ olarak tahmin edilmektedir. Victoria gölünde kontrol maliyeti 8.31 milyon $
olmasına rağmen, kontrol yapılmaması durumunda tahmin edilen maliyetin 6-10 milyon $
olacağı düşünülmektedir. Su Sümbülünün kontrolü amacıyla kullanılan yöntemler arasında
da maliyet farklılıkları tespit edilmiştir. Buna göre 1 km2’deki Su Sümbülü temizlik
maliyeti; elle kontrol için çoğu işgücü maliyeti olmak üzere 9500 $; mekanik kontrol için
çoğu makine alımı ve bakım masrafı olmak üzere 8000 $; kimyasal kontrol için çoğu
kimyasal ilaç ve uygulama maliyeti olmak üzere 4400 $ olarak belirlenmiştir. En düşük
maliyet kimyasal uygulaması olmasına rağmen, uygulanan kimyasalların hedef dışı
canlılara verebileceği zararlar nedeni ile uygulamadan kaçınılması gerektiği ifade
edilmektedir. Nijer nehrindeki Su Sümbülü temizleme maliyetinin 50 milyon $ olduğu,
biyolojik kontrol için ise yıllık 95000 $ harcama yapılması gerektiği farklı kaynaklarda
belirtilmektedir (Kasulo, 1999).
Afrika’nın en önemli iki besin kaynağını mısır ve manyok bitkisi oluşturmaktadır.
S. hermonthica isimli otsu istilacının Afrika’daki mısır üretiminde neden olduğu yıllık
kayıp 7 milyar $’ı bulmakta ve bu da 300 milyondan fazla Afrika’lının yaşamını
etkilemektedir (GİSP, 2008).
Hindistan florasının %40’nın yabancı türlerden, %25’inin istilacı türler olduğu
tespit edildiği bildirilmekte, bu türler içinde allelopatik etkisi olan ve tropikal Amerika’nın
egzotik doğal bitkilerinden Partheniumhysterophorus L.’nin, bitki örtüsünün zayıf olduğu
alanlarda, nadas alanlarında, yol kenarlarında ve aşırı otlatılan meralarda agresif bir şekilde
yayılım gösterdiği belirtilmektedir (Raghubanshi ve ark, 2005). Bu bitkinin, tarımsal
alanlarda kültür bitkileri ile güçlü bir rekabete girerek, insan ve hayvan sağlığı açısından da
alerjenik, astım oluşturucu bir etkiye sahip olduğu bildirilmektedir.
İstilacı bitkilerin çevresel problemler oluşturduğu ve bu problemlerin çözümüne
yönelik çalışmaların ekonomik sonuçlarının açıklandığı bir çalışmada, Güney Afrika'daki
istilacı bitkilerle ilgili sonuçlara yer verilmektedir (Van Wilgen ve ark, 2001). Çalışmada
yaklaşık 180 istilacı bitki tarafından Güney Afrika'da 10 milyon hektarlık bir alanın
bulaşık olduğu belirtilmektedir. Yapılan çalışmalara göre, bozulan ekosistemlerdeki değer
azalışı 11.75 milyar $'ın üstüne çıkmıştır. Çalışmada, biyolojik kontrol ile istilacı bitkilerin
temizlenmesi amacıyla, bölgede çalışmalar yapılması önerilmektedir.
Küresel İstilacı Türler Programı (GISP-The Global InvasiveSpeciesProgramme)
tarafından, özellikle küresel düzeyde sorun oluşturan istilacı türler hakkında farklı
çalışmalar yapılmaktadır. Bu türlerden Chromolaenaodorata’nın Güney Afrika’da yıllık
68.3 milyon m3 su kaybına neden olduğu, Ghana’da ekilebilir alanların %59’unu kapladığı,
Güney Afrika’da otlayan hayvanların otlama kapasitelerini %150 azalttığı bildirilmektedir.
Yapılan çalışmalar sonucunda, doğal alanlardaki bu bitkinin kontrol altına alınabilmesi için
hektar başına 151 ila 164 $ harcamanın yapılması gerektiği bildirilmektedir. Aynı
çalışmada, Hindistan’da da sorun olan P. hysterophorus bitkisinin Afrika’daki yayılımının
önüne geçilemediği durumda, yıllık kazancı 87-136 $ olan pek çok küçük ölçekli tarım
işletmesindeki gelir kaybının %26-41 olacağı tahmin edilmektedir. Brezilya’ya bulaşık
tohumlarla gelen yabancı bir tür olan Eragrostisplana’nın bulunduğu alandaki tüm bitkileri
elimine eden çok baskın allelopatik etkiye sahip bir bitki olduğu, Brezilya’da daha çok
otlak alanlarında yaygın görüldüğü tespit edilmiştir. Bu istilacı bitkinin ekonomik etkisinin
hektar başına 38.9 $ olacağı tahmin edilmekte ve 2005 yılında toplam üretimdeki kaybın
3.4 milyon $ olacağı belirtilmektedir (GISP, 2012).
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İstilacı türlerin zararından kaynaklanan harcamaların azaltılabilmesi için önlemsel
müdahalelerin maliyetinin, yayılma başlangıcından bile daha düşük olduğu ifade
edilmektedir (Eschen ve Williams, 2011).
İYT’lerin ekonomik etkilerinin incelendiği bir başka çalışmada, ABD, İngiltere,
Avustralya, Güney Afrika ve Hindistan’da İYT’lerin neden olduğu ekonomik kayıpların
yılda 134 milyar $ civarında olduğu belirtilmektedir. Kanada’da yıllık kereste kayıplarının
61 milyon m3 olduğu, bunun da 540 milyon €’ya denk geldiği ifade edilmektedir.
Avrupa’da beklenen zararın 9.6 milyar € ve kontrol amaçlı harcamaların da 2.8 milyar €
olabileceği tahmin edilmektedir. Arsız Zaylan (A.atemisiifolia) yabancıotu ile ilgili yapılan
maliyetler iki kategoride incelenmiş ve bu yabancıotun AB’ye girmediği durumda önleme
amaçlı yapılacak harcamanın 0.72 milyon €, olacağı, ancak giriş yaparsa hasarın
maliyetinin 83 milyon € olacağı ifade edilmektedir. Aynı şekilde Misk Faresi
(O.zibethicus) için yapılan tahminler de şu şekilde belirtilmektedir: AB genelinde uzun
dönemli kontrol maliyeti 28.3 milyon €, temizleme maliyeti 27.3 milyon € ve vereceği
hasarın maliyeti 246 milyon €’dur (ten Brick, 2013).
4. SONUÇ
Gerek yabancı literatürde gerekse de Türkiye’de istilacı yabancı bitkiler
konusundaki çalışmaların genellikle biyolojik yapı ve ekosistem hizmetlerine yaptıkları
etkiler kapsamında değerlendirildiği ifade edilebilir. Ancak son yıllarda ekonomik
sonuçların ve harcamaların hesaplandığı çalışmaların arttığı görülmektedir.
İstilacı yabancı türlerin doğrudan tarımsal üretime etkilerini tanımlayıcı mikro ve
makro bazda sosyo-ekonomik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmaların, yalnız
olumsuz anlamda değil aynı zamanda tarımsal üretimi ve karlılığı teşvik edici yönleri de
dikkate alınarak planlanması önem taşımaktadır.
Türkiye’nin endemik çeşitliliği ve bu çeşitliliğin ekonomik fayda yaratma
potansiyeli de dikkate alınarak, gerek biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin
korunması gerekse de tarımsal ve diğer doğaya bağlı sektörel faaliyetlerinin
sürdürülebilirliği açısından ulusal ölçekli stratejilerin geliştirilmesi, karantina
önceliklerinin yenilenmesi ve konuyla doğrudan ilgili politikaların belirlenebilmesine
yönelik çalışmaların yürütülmesi önemlidir.
İYT’ler açısından geliştirilecek politikaların ana temaları aşağıdaki gibi
belirlenebilir (ten Brick, 2013):

Dört basamaklı hiyerarşinin dikkate alınması: Önleme; Erken teşhis ve hızlı
karar; Kontrol ve yönetim; Ekosistemlerin yenilenmesi

Kesişen araçlar: Risk değerleme ve tür listeleri; Araştırma ve bilgi
paylaşımı; Finansal mekanizma

Yatay konular: Kurumsal ve bölgesel koordinasyon; İletişim ve farkındalık;
Sayılabilirlik.
5. KAYNAKLAR
CIRUNA K.A., MEYERSON L.A., GUTIERREZ A. (2004). The Ecological and SocioEconomic Impacts of Invasive Alien Species in Inland Water Ecosystems, Report to
the Conservation on Biological Diversity on Behalf of the Global Invasive Species
Programme, Washington, D.C. (biodiv.org/decisions/default.asp) [Erişim:03/04/2006]

771

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

COLAUTTI R.I., BAILEY S.A., VAN OVERDIJK C.D.A., AMUNDSEN K. (2006).
“Characterised and Projected Costs of Nonindigenous Species in Canada”, Biological
Invasions, 8, 45-59.
DAISE (2015). http://www.europe-aliens.org/, [Erişim: Ekim, 2015]
EISWERTH M., SINGLETARY E., ZIMMERMAN L., JOHNSON J.R., WAYNE S.
(2005). “Dynamic Benefit-Cost Analysis for Controlling Perennial Pepperweed
(Lepidium latifolium): A Case Study”. Weed Technology, 19(2), 237-243.
EMERTON L., HOWARD G. (2008). A Toolkit for the Economic Analysis of Invasive
Species. Global Invasive Species Programme, Nairobi, 110 p.
ESCHEN R., WILLIAMS F. (2011). The Annual Cost of Invasive Species to the British
Economy Quantified. Alliens: The Invasive Species Bulletin, 31, 47-51.
GISP (2008). The Global Invasive Species Programme, Invasive Species and Poverty:
Exploring the Links. (gisp.org/publications/economics) [Erişim:Mart 2008]
GISP (2012). “Economic Impacts of Invasive Alien Species: A Global Problem with Local
Consequences”, (gisp.org/publications/economis) [Erişim: Eylül 2012]
KASULO V. (1999). The Economics of Invasive Species: Costs, Incentives, Risk Analysis
and the Role of Donors, Invasive Species in Eastern Africa: Proceedings of a
Workshop
Held
at
ICIPE.
July
5-6,
1999,
(www.issg.org/publications/workshops/EastAfrica.pdf), [Erişim:04/2008]
MWEBAZE P., MACLEOD A., TOMLINSON D., BAROIS H., PIJGMA J. (2010).
Economic Valuation of the Influence of Invasive Alien Species on the Economy of the
Seychelles Islands. (abst.) Ecological Economics, 69(12), 2614-2623.
PONTING C. (2000). Dünyanın Yeşil Tarihi: Çevre ve Uygarlıkların Çöküşü. Sabancı
Üniversitesi, Detay Basım Ltd., İstanbul, 388s.
PRATT C.F., CONSTANTINE S.T., MURPHY S.T. (2017). Economic Impacts of
Invasive Alien Species on African Smallholder Livelihoods. Global Food Security.
http//dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2017.01.011, 7p.
PYŠEK P.,JAROŠIK V., HULME F.E., PERGL J., HEJDA M., SCHAFFNER U.,
VILLÀK U. (2012). A Global Assessment of Invasive Plant Impacts on Resident
Species, Communities and Ecosystems: The Interaction of Impact Measures, Invading
Species’ Traits and Environment. Global Change Biology, 18, 1725-1737.
RAGHUBANSHI A. S., RAI L.C., GAUR J.P., SINGH J.S. (2005). “Invasive Alien
Species and Biodiversity in India”. Current Science, 88(4), 539-540.
SHARMA G.P., SINGH J.S., RAGHUBANSHI A.S. (2005). “Plant Invasions: Emerging
Trends and Future Implications”. Current Science, 88(5), 726-734.
TEN BRINK P. (2013). The Economic Costs of Invasive Alien Species (IAS).
Biodiversity’s Ticking Time Bomb: Understanding and Addressing the Problem of
IAS in Europe, European Parliament.Institute for European Environmente Policy,26 p.
ULUDAĞ A., RUŞEN M., ERTÜRK Y.E., ÜREMİŞ İ. (2013). İstilacı Yabancı Bitkilerin
Türkiye’ye Girişinde ve Yayılmasında Süs Bitkilerinin Muhtemel Yeri ve Önleyici
Faaliyetler. V. Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs 2013, Yalova, Bildiriler Cilt II,
ss:845-851.
VAN WILGEN B.W., RICHARDSON D.M., LE MAITRE D.C., MARAISAND C.,
MAGADLELA D. (2001). “The Economic Consequences of Alien Plant Invasions:
Examples of Impacts and Approaches toSustainable Management in South Africa”.
Environment, Development and Sustainability, 3, 145-168.
VASILAKOGLOU I., DHIMA K., ELEFTHEROHORINOS I. (2005). “Allelopathic
Potential of Bermudagrass and Johnsongrass and Their Interference with Cotton and
Corn”. Agron. J., 97, 303-313.
772

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ
(AGRICULTURAL PRODUCTION ECONOMY)
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Özet
Bu araştırmada, İzmir’in Bergama, Ödemiş, Torbalı, Bayındır ve Tire ilçelerindeki sulanabilir
arazilerde üreticilerin ürün deseni ve münavebe sistemi belirlemelerini etkileyen faktörler analiz
edilmiş, münavebeye giren ürünlerin karşılaştırmalı ekonomik analizi yapılmıştır. Araştırmada
oransal örnekleme kullanılarak 90 üreticiden anket yöntemiyle çeşitli veriler derlenmiştir.
Araştırmada öncelikle üreticilerin münavebe sistemi belirleme konusundaki tutum ve davranışları
incelenmiştir. Bu aşamada beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Daha sonra toplam 391 parselde
münavebe uygulamalarında yer verilen ürünlerin 2011-2012 üretim dönemi itibariyle
karşılaştırmalı ekonomik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 86 üretici münavebe
uyguladığını, iki üretici sürekli silajlık mısır ürettiğini, iki üretici ise sürekli pamuk ürettiğini
belirtmiştir. Üreticilerin sulu arazilerde daha çok pamuk, domates, karpuz, patates, buğday, dane ve
silajlık mısır üretimine ağırlık verdikleri için münavebe düzenlerini de bu ürünlerden oluşturdukları
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sulu Arazi, Ürün Deseni, Münavebe, Ekonomik Analiz

MAJOR CROPS IN ROTATION IN THE IRRIGABLE LANDS OF
İZMİR AND THE COMPARATIVE ECONOMIC ANALYSIS OF
THESE CROPS
Abstract
In this research, the factors affecting the determination of crop patterns and rotation system by
growers in the irrigable lands of Bergama, Ödemiş, Torbalı, Bayındır and Tire districts of Izmir
were analyzed, and a comparative economic analysis of the crops in rotation was performed. Data
was collected by means of a survey conducted on 90 farmers determined using proportional
sampling. First, farmers’ attitudes and behaviours in determining rotation system were analyzed by
five-point likert scale. Then, a comparative economic analysis was performed for the crops in
rotation in 391 lots as of the production period of 2011-2012. According to ressults of the research,
86 farmers stated they had adopted crop rotation, two farmers stated they had continuously
produced silage corn, andtwo farmers stated they had continuously produced cotton. It was seen
that the growers were more likely to produce cotton, tomato, watermelon, potato, wheat, sweetcorn
and silage corn in irrigated lands, and thus they had an order of rotation consisting of these crops.
Key Words: Irrigated Land, Crop Pattern, Rotation, Economic Analysis
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1. GİRİŞ
Tarım işletmelerinde ürün deseninin belirlenmesi aşamasında, üretim dallarının
nasıl seçileceği, üretim faktörlerinin seçilen dallara nasıl dağıtılacağı, ne miktarda ve hangi
tekniklerle üretim yapılacağı, hangi münavebe sisteminin uygulanacağı ve üretilen
ürünlerin nasıl pazarlanacağı konularına yanıt aranmaktadır (Işın, 2001). Üreticiler ürün
desenini belirlerken en yüksek geliri sağlamayı hedeflemektedirler. Ancak doğal,
ekonomik ve politik koşulları da dikkate almak durumundadırlar. Bununla birlikte,
üreticiler bazı durumlarda bilgi düzeyleri ve alışkanlıklarına göre de üretimlerini
yönlendirebilmektedirler.
Bitkisel üretimde üreticiler ürünlerini belirli bir sıra dâhilinde yetiştirirlerse önemli
yararlar sağlayabilmektedir. Bitkisel üretim yapılacak bölgenin ekolojik koşulları dikkate
alınarak en yüksek kaliteli üretimi sağlamak amacıyla farklı kültür bitkilerinin birbirini
destekleyecek ve tamamlayacak şekilde ardı ardına yetiştirilmesine münavebe (ekim
nöbeti/rotasyon) denilmektedir (Elçi ve ark., 1994). Münavebe uygulaması ile işletmelerde
muntazam işgücü planlaması yapılabilmekte, risk ve zarar tehlikesi azaltılabilmekte,
hastalık ve zararlıların kontrolü sağlanabilmekte, yabancı otların çoğalması
önlenebilmekte, toprakta organik madde arttırılabilmekte, gübre tasarrufu sağlanabilmekte,
erozyon önlenebilmekte, ürün verim ve kalitesi arttırılabilmekte, biyolojik denge
korunabilmekte, çevre ve toprak kirliliği azaltılabilmektedir (Altürk, 2007). Uygulanacak
münavebe sisteminin belirlenmesinde ise; iklim şartları, toprak yapısı, sulama imkânları,
bitki tür ve çeşitlerinin özellikleri, yabancı ot, hastalık ve zararlının yayılma durumu,
ulaşım, depolama ve pazarlama koşulları önemli rol oynamaktadır (TİGEM, 2004).
Üreticilerin sulanabilir arazilerde münavebeye dâhil ettikleri ürünler zaman
içerisinde ve çeşitli koşulların etkisiyle de değişebilmektedir. Ayrıca üreticilerin
münavebeye dahil ettikleri ürünler bölgeden bölgeye de değişebilmektedir (Kızıloğlu,
1989; Çelik, 1989; Kasırga, 1992; Alluşoğlu, 1999; Baytekin ve ark., 2002; İnal, 2002;
Uzun ve ark., 2005). İzmir genelinde üreticilerin sulu arazilerde çoğunlukla yetiştirdikleri
ürünler; pamuk, patates, domates, hıyar, biber, taze fasulye, karpuz, buğday, mısır ve bazı
yem bitkileridir. Ayrıca ikinci ürün olarak da çoğunlukla mısır ve kışlık sebze üretimi
yapılmaktadır.
Üreticilerin münavebeye dâhil ettikleri ürünlerden elde edebildikleri gelirler doğal
ve ekonomik koşullara göre değişebilmektedir. Dolayısıyla münavebe uygulamalarında
hangi ürünlere, ne sırada yer verilmesinin üreticiler için ekonomik olacağının zaman
içerisinde, yöresel düzeyde ve üretici koşullarında yapılacak araştırmalarla saptanması
gerekmektedir. Bu şekilde elde edilecek sonuçlar tarım işletmelerinde ürün desenlerinin
belirlenmesinde üreticiler için yol gösterici olabileceği gibi, yöresel üretim planlarının
hazırlanması, tarım politikalarının oluşturulması ve uygulanması açısından da önemli
katkılar sağlayabilecektir. Türkiye’de münavebe uygulamalarının ekonomik yönlerini
analiz eden sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Daha çok yüksek lisans ve doktora tezi
niteliğinde olan bu çalışmalarda münavebe uygulamalarının; Erzurum’da (Kızıloğlu, 1989;
Kızıloğlu ve Karagölge, 1990) ve Bursa’da (Yağdı ve Çetin, 1999) işletmelerin kârlılığı
üzerine etkileri, İzmir’de model bir işletmede ekonomik etkileri (Kasırga, 1992),
Ankara’da ise işletme sermayesi ve kredi talebi üzerine etkileri (Altürk, 2007) analiz
edilmiştir.
Bu araştırmada, İzmir’in Bergama, Ödemiş, Torbalı, Bayındır ve Tire ilçelerindeki
sulanabilir arazilerde üreticilerin ürün deseni ve münavebe sistemi belirlemelerini
etkileyen faktörler analiz edilmiş, münavebeye giren ürünlerin karşılaştırmalı ekonomik
analizi yapılmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Araştırmanın ana materyalini oluşturan veriler Bergama, Ödemiş, Torbalı, Bayındır
ve Tire ilçelerinde faaliyet gösteren üreticilerden anket yoluyla elde edilmiştir. Ayrıca
konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan da yararlanılmıştır.
2.2. Yöntem
2.2.1. Verilerin Toplanması Aşamasında Uygulanan Yöntemler
Araştırmada, İzmir’deki tarla arazilerinin yaklaşık %60’ının bu ilçelerde bulunması
ve tarım arazisi sulanma oranının bu ilçelerde daha yüksek olması nedeniyle Bergama,
Ödemiş, Tire, Bayındır ve Torbalı ilçeleri kapsama alınmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İlçe Müdürlükleri ile yapılan görüşmeler ve istatistiksel incelemeler sonucunda,
her ilçeden iki köy olmak üzere toplam 10 köy araştırma kapsamına alınmıştır. Her köyde
Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydını yaptıran üreticilerin araştırma kapsamına alınması
planlanmıştır. İlçe Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre kapsama alınan köylerde toplam
1318 üretici ÇKS’ye kayıtlıdır ve bu üreticiler ana kitleyi oluşturmuştur. Araştırma
kapsamına tüm üreticilerin alınması yerine, örnekleme yöntemiyle bir kısmının alınmasının
uygun olacağına karar verilmiştir. Bu amaçla aşağıdaki oransal örnekleme formülünden
yararlanılmış (Newbold, 1995), %95 olasılık ve % 10 hata payı esas alınarak örnek hacmi
90 olarak hesaplanmıştır.
N p (1-p)
n =
(N-1) σ2px + p(1-p)
Formülde;
n = Örnek hacmi
N = Toplam üreticisi sayısı
p = Münavebe uygulayan üreticilerin oranı (Maksimum örnek hacmi için 0.5 alınmıştır)
σ2px = varyansdır.
Her ilçeden kapsama alınacak üretici sayısının belirlenmesinde, toplam üretici
sayısı içerisinde ilçelerin payları esas alınmıştır. Bu şekilde Ödemiş’te 12, Bayındır’da 17,
Torbalı’da 16, Bergama’da 23, Tire’de de 22 üretici kapsama alınmıştır.
2.2.2. Verilerin Analizi Aşamasında Uygulanan Yöntemler
Verilerin analizinde öncelikle işletmelerin sosyo-ekonomik özellikleri ortaya
konulmuştur. Bu aşamada; üreticilerin yaşı ve eğitimi, aile nüfusu, işgücü mevcudu ve
kullanımı, arazi mevcudu ve kullanımı, sermaye mevcudu ve örgütlenme düzeyi
incelenmiştir.
Üreticilerin münavebe sistemi belirleme ile ilgili tutum ve davranışlarının
değerlendirilmesinde likert ölçeği kullanılmıştır. Likert ölçeğine göre, tutum ölçeğinde yer
alan ifadeler beşli bir ölçeğe göre değerlendirilmiştir. Her sorunun yanında; Kesinlikle
katılıyorum-Katılıyorum-Fikrim yok-Katılmıyorum-Kesinlikle katılmıyorum ya da Çok
fazla etkili-Fazla etkili-Az etkili-Çok az etkili-Etkisiz şeklinde bir cevap ölçeği
bulunmaktadır.
Araştırmada üreticilerin işledikleri toplam 391 parsel incelenmiş ve münavebe
uygulamalarında yer verdiği ürünlerin 2011-2012 üretim dönemi itibariyle karşılaştırmalı
ekonomik analizi yapılmıştır. Bu aşamada ürünlerin; verim, pazarlama ve üretici eline
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geçen fiyatlar, kullanılan girdi miktarları ve üretim masrafları, elde edilen brüt ve net
gelirler açısından karşılaştırması yapılmıştır. Daha sonra münavebe uygulamalarına göre
elde edilen yıllık ortalama net gelirler hesaplanmıştır.
Münavebeye giren ürünlerin üretim masraflarının hesaplanmasında; işgücü ve
çekigücü masrafları, materyal (fide, gübre, ilaç, tohum, su vb.) masrafları, arazi kirası,
masraflar toplamının faizi ve yönetim karşılığı dikkate alınmıştır. İşgücü masraflarının
hesaplanmasında işletmelerde geçici işçiler için ödenen ücretlere aile işgücü karşılığı
eklenmiştir. Materyal masraflarının hesaplanmasında üreticilerin kullandığı girdi miktarları
ve bu girdiler için ödenen cari fiyatlar esas alınmıştır. Makina çekigücü masraflarının
hesabında homojenliği sağlayabilmek için, kendi alet-makinasını kullanan üreticiler için de
yöredeki birim arazi işleme ücretleri (alet-makina kirası) esas alınmıştır (Tanrıvermiş,
2000). Arazi kirası olarak bölgedeki emsal değerler dikkate alınmıştır. Masraflar
toplamının faiz karşılığının hesaplanmasında ilgili yılda T.C. Ziraat Bankasının
sübvansiyonlu tarımsal işletme kredileri için uyguladığı faiz oranının (%9.76) yarısı,
yönetim karşılığının hesaplanmasında ise toplam masrafların %3’ü esas alınmıştır (Kıral ve
ark., 1999). Ürünlerden elde edilen net geliri hesaplayabilmek için brüt üretim değerinden
toplam üretim masrafı çıkarılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1 İncelenen İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri
İşletmelerin sosyo-ekonomik özelliklerine ilişkin bilgiler Çizelge 1’de sunulmuştur.
Üreticilerin yaş ortalaması 47.16, eğitim süresi ortalaması ise 7.72 yıl olarak
saptanmıştır. Üreticilerin yaşları 1 9 -71 arasında, eğitim süreleri ise 5-18 yıl arasında
değişmektedir.
Çizelge 1. İşletmelerin sosyo-ekonomik özellikleri
Üreticilerin ortalama yaşı
47.16
Üreticilerin ortalama eğitim süresi (yıl)
7.72
Ortalama hane büyüklüğü (kişi)
3.67
Aile işgücü potansiyelini kullanma oranı (%)
50.46
Ortalama arazi mevcudu (da)
131.50
Öz sermaye oranı (%)
86.30
Kooperatif üyesi olma oranı (%)
57.78
Hane büyüklüğü ortalama 3.67 kişidir. Toplam nüfusun %54.60’ını erkekler
oluşturmaktadır. Ayrıcı toplam nüfusun; %4.09’u 0-6 yaş, %9.27’si 7-14 yaş, %58.58’i 1549 yaş, %24.52’si 50-64 yaş, %3.54’ü ise 65 ve daha büyük yaştaki kişilerden
oluşmaktadır. Aile işgücü potansiyeli Erkek İş Birimi (EİB) olarak 2.67, Erkek İş Günü
(EİG) olarak ise 801.00 olarak saptanmıştır. İşletmelerde aile işgücü potansiyelinin
%62.17’sini erkek nüfus oluşturmaktadır. Aile işgücü potansiyelinin ise %50.46’sı
kullanılmaktadır.
İşletmelerde arazi genişliği 4-920 dekara arasında değişmektedir. Ortalama arazi
genişliği 131.50 dekardır. Ortalama parsel sayısı 5.16, ortalama parsel genişliği ise 25.49
dekar olarak belirlenmiştir. Toplam işletme arazisinin %83.81’i mülk, %15.94’ü kiralanan,
%0.25’i ise ortak işletilen arazilerden oluşmaktadır. Toplam aktifin %83.80’ini arazi
varlığı oluşturmaktadır. Aktif içerisinde toprak varlığı %64.31, bina varlığı ise %17.41
oranında pay almaktadır. Pasifin ise %86.30’unu öz sermaye oluşturmaktadır. 52 üretici bir
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tarımsal kooperatife ortak durumdadır. 39 üretici Tarım Kredi Kooperatifine, 18 üretici ise
Tarım Satış Kooperatifine ortaktır.
3.2. İncelenen İşletmelerde Münavebe Uygulamaları
Üreticilerin ürün seçiminde hangi faktörlere ne düzeyde önem verdiğini ortaya
koymak amacıyla, kendilerine belirtilen faktörlerin seçimlerinde ne düzeyde etkili olduğu
sorulmuştur. Alınan yanıtlar incelendiğinde üreticilerin ürün seçiminde öncelikle geliri
yüksek ürünlere yöneldikleri, ayrıca ürün verimleri, sulama koşulları ile girdi fiyatları ve
maliyetlere diğer faktörlere göre daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmaktadır
(Çizelge 2).
Çizelge 2. Üreticilerin ürün seçiminde etkili olan faktörler
Faktörler

Çok az
etkili (2)

Etkisiz
(1)
n

Pazarı ve talebi olması
Verimi yüksek olması
Sulama imkânları
Fiyatı yüksek olması
Gelirinin yüksek
olması
Toprak yapısı
İklim koşulları
Girdi fiyatları ve
maliyetler
Önceki yıl yetiştirilen
ürün
İkinci ve üçüncü ürüne
uygunluk
Ürünle ilgili destek ve
teşvik olması
Risk ve belirsizliğin az
olması
Yetiştiriciliği
konusundaki bilgi
düzeyim
Münavebeye uygun
olması

%

n

Fazla etkili
(4)

Çok fazla
etkili (5)

%

N

n

Az etkili
(3)

%

n

%

Ort.

%

9
5
3
5

10.00
5.56
3.33
5.56

2
3
3
5

2.22
3.33
3.33
5.56

4
3
4
5

4.44
3.33
4.44
5.56

23
26
34
28

25.56
28.89
37.78
31.11

52
53
46
47

57.78
58.89
51.11
52.22

4.19
4.32
4.30
4.19

5

5.56

1

1.1

2

2.22

32

35.56

50

55.56

4.34

3
7

3.33
7.78

3
2

3.33
2.22

7
5

7.78
5.56

2
29

2.22
32.22

5
47

5.56
52.22

4.20
4.19

5

5.56

3

3.33

2

2.22

30

33.33

50

55.56

4.30

11

12.22

4

4.44

14

15.56

28

31.11

33

36.67

3.76

12

13.33

4

4.44

9

10.00

27

30.00

38

42.22

3.83

14

15.56

9

10.00

6

6.67

30

33.33

31

34.44

3.61

7

7.78

8

8.89

8

8.89

37

41.11

30

33.33

3.83

6

6.67

3

3.33

4

4.44

40

44.44

37

41.11

4.10

7

7.78

2

2.22

6

6.67

41

45.56

34

37.78

4.03

Üreticilerin münavebe konusundaki bilgi düzeyi sorulduğunda; 36 üretici bilgili, 20
üretici tam bilgili, 30 üretici ise orta bilgili olduğunu ifade etmiştir. Üç üretici az bilgili, bir
üretici ise bu konuda bilgisiz olduğunu düşünmektedir (Çizelge 3).
Çizelge 3. Üreticilerin münavebe konusunda bilgi düzeyi
Bilgisiz (1)
n
%
1
1.11

Az bilgili (2)
n
%
3
3.33

Orta bilgili (3)
n
%
30
33.33

Bilgili (4)
n
%
36
40.00

Tam bilgili (5)
n
%
20
22.22

Ortalama
3.79

Üreticilere sulanabilir arazilerinde münavebe uygulayıp uygulamadığı
sorulduğunda 86 üretici uyguladığını, iki üretici sürekli silajlık mısır ürettiğini, iki üretici
ise sürekli pamuk ürettiğini belirtmiştir (Çizelge 4).
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Çizelge 4. Üreticilerin “münavebe uyguluyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıtlar
Evet
86

%
95.56

Hayır
4

%
4.44

Toplam
90

%
100.00

Üreticilere münavebeyi ne zamandan beri uyguladıkları sorulduğunda 31 üretici
son 10 yıldır, 16 üretici son 15 yıldır, 13 üretici son 20 yıldır, 13 üretici son 25 yıldır,
dokuz üretici son beş yıldır uyguladığını belirtmiştir. Dört üretici ise münavebe
uygulamaya yeni başladığını ifade etmiştir (Çizelge 5).
Çizelge 5. Üreticilerin “münavebeyi ne zamandan beri uygulamaktasınız?” sorusuna
verdiği yanıtlar
Son 1 yıl
n
%
4
4.44

Son 5 yıl
n
%
9 10.00

Son 10 yıl
n
%
31
34.44

Son 15 yıl
n
%
16
17.78

Son 20 yıl
n
%
13
14.44

Son 25 yıl
n
%
13
14.44

Üreticilere münavebe konusundaki bilgi kaynakları sorulduğunda 73 üretici kendi
bilgi ve tecrübelerinde yararlandığını belirtmiştir. Diğer üreticilerin tavsiyeleri, ilaç-gübre
bayileri ve İl/İlçe Müdürlüğündeki teknik elemanlar ise diğer önemli bilgi kaynaklarıdır
(Çizelge 6).
Çizelge 6. üreticilerin münavebe konusundaki bilgi kaynakları
Münavebe bilgi kaynakları
İl/İlçe Müdürlüğündeki teknik elemanlar
İlaç-gübre bayileri
Kendi bilgi ve tecrübelerim
Diğer üreticilerin tavsiyeleri
Yazılı kaynaklar (kitap, dergi vb.)
Radyo, TV, internet

n
22
25
73
31
11
11

%
24.44
27.78
81.11
34.44
12.22
12.22

Üreticilerin münavebe uygulamalarında hangi faktörlere ne düzeyde önem verdiğini
ortaya koymak amacıyla, kendilerine belirtilen faktörlerin ne düzeyde etkili olduğu
sorulmuştur. Alınan yanıtlar incelendiğinde üreticilerin münavebe uygulamalarında
öncelikle girdi fiyatları ve maliyetleri dikkate aldıkları, ayrıca pazarlama ve ürün fiyatları,
sulama koşulları ile ürün çeşidi ve özelliklerine diğer faktörlere göre daha fazla önem
verdikleri görülmektedir (Çizelge 7).
Çizelge 7. Üreticilerin münavebe uygulamalarında dikkate aldıkları faktörler
Faktörler
İklim
Toprak yapısı
Sulama koşulları
Ürün çeşidi ve
özellikleri
Yabancı ot durumu
Hastalık ve zararlılar
Taşıma ve depolama
olanakları
Girdi fiyatları ve
maliyetler
Pazarlama ve ürün
fiyatları

Etkisiz
(1)
n
%
7
7.78
5
5.56
2
2.22

Çok az
etkili (2)
n
%
4
4.44
4
4.44
5
5.56

Az etkili
(3)
n
%
7
7.78
10
11.11
6
6.67

Fazla etkili
(4)
n
%
31
34.44
35
38.89
35
38.89

Çok fazla
etkili (5)
n
%
41
45.56
36
40.00
42
46.67

Ort.

4.06
4.03
4.22

2

2.22

2

2.22

8

8.89

45

50.00

33

36.67

4.17

10
6

11.11
6.67

6
6

6.67
6.67

13
9

14.44
10.00

32
34

35.56
37.78

29
35

32.22
38.89

3.71
3.96

24

26.67

16

17.78

13

14.44

21

23.33

16

17.78

2.88

1

1.11

1

1.11

2

2.22

43

47.78

43

47.78

4.40

6

6.67

2

2.22

1

1.11

36

40.00

45

50.00

4.24
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Üreticilerin münavebenin yararları konusundaki ifadelere ne derece katıldıkları
incelendiğinde, münavebenin en önemli yararlarını; ürün çeşitliliğini arttırmak, toprak
yapısına göre farklı ürünler yetiştirebilmek ve talebi olan, yüksek fiyat ve gelir sağlayan
ürünlere yönelebilmek ve toprakların yorulmaması olarak sıraladıkları görülmektedir
(Çizelge 8).
Üreticilerin uyguladıkları münavebe düzenleri Çizelge 9’da verilmiştir. Çizelge
incelendiğinde üreticilerin sulu arazilerde daha çok pamuk, domates, karpuz, patates,
buğday, dane ve silajlık mısır üretimine ağırlık verdikleri için münavebe düzenlerini de bu
ürünlerden oluşturdukları görülmektedir. Üreticiler ikili ya da üçlü münavebe düzenlerini
tercih etmektedir. Buna karşın, Bergama’daki üreticiler altı parselde sürekli pamuk,
Tire’deki üreticiler ise altı parselde sürekli silajlık mısır, iki parselde ise sürekli yonca
üretimi yapmaktadır.
Çizelge 8. Üreticilerin münavebenin yararları konusundaki görüşleri
Münavebenin yararları
Ürün çeşitliliğimi artırır.
Topraklarım yorulmamış olur.
Parsellerimdeki toprak yapısına
göre farklı ürünler
yetiştirebilirim.
Aile ihtiyaçlarına yönelik
üretime de yer vermiş olurum.
Talebi olan, yüksek fiyat ve
gelir sağlayan ürünlere
yönelebilirim.
Aile işgücü etkin kullanılır ve iş
bölümü sağlanır.
Risk ve belirsizliklerden daha
az etkilenirim.
Hastalık ve zararlıların kontrolü
sağlanır.
Yabancı otların çoğalması
önlenir.
Toprakta organik madde
miktarını ve su tutma
kapasitesini artırır.
Toprağın derinliklerindeki besin
elementlerinden de yararlanılır.
Gübrelerin yararları artırılır ve
gübre tasarrufu sağlanır.
Toprak verimliliği ve ürün
kalitesi artırılır.
Erozyon önlenir.
Biyolojik denge korunur, çevre
ve toprak kirliliği azaltılır

Kesinlikle
katılmıyorum
(1)
n
%
1
1.11
2
2.22

Katılmıyorum
(2)
n
2
4

%
2.22
4.44

Fikrim yok
(3)

Katılıyorum
(4)

n
1
1

%
1.11
1.11

n
43
45

%
47.78
50.00

Kesinlikle
Katılıyorum
(5)
n
%
43
47.78
38
42.22

Ort.

4.39
4.26

3

3.33

-

-

1

1.11

48

53.33

38

42.22

4.31

10

11.11

10

11.11

-

-

44

48.89

26

28.89

3.73

2

2.22

4

4.44

1

1.11

38

42.22

45

50.00

4.33

12

13.33

9

10.00

5

5.56

42

46.67

22

24.44

3.59

3

3.33

7

7.78

7

7.78

39

43.33

34

37.78

4.04

1

1.11

8

8.89

4

4.44

48

53.33

29

32.22

4.07

1

1.11

12

13.33

5

5.56

43

47.78

29

32.22

3.97

1

1.11

10

11.11

3

3.33

43

47.78

33

36.67

4.08

2

2.22

5

5.56

9

10.00

41

45.56

33

36.67

4.09

4

4.44

9

10.00

1

1.11

46

51.11

30

33.33

3.99

3

3.33

3

3.33

1

1.11

49

54.44

34

37.78

4.20

15

16.67

13

14.44

12

13.33

30

33.33

20

22.22

3.30

8

8.89

7

7.78

6

6.67

42

46.67

27

30.00

3.81
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Çizelge 9. Üreticilerin uyguladıkları münavebe düzenleri
Münavebe düzeni
Pamuk- Buğday
Pamuk- Dane Mısır
Pamuk- Silajlık Mısır
Domates-Pamuk
Domates-Buğday
Domates- Karpuz
Domates- Patates
Domates-Patates- Karpuz
Karpuz-Dane Mısır
Patates- Buğday
Patates-Silajlık Mısır
Buğday-Silajlık Mısır
Buğday-Pamuk-Domates
Dane Mısır-Domates
Dane Mısır- Buğday
Dane Mısır-Pamuk-Buğday
Dane Mısır- Domates- Pamuk
Dane Mısır-Patates-Karpuz
Silajlık Mısır- Domates
Silajlık Mısır- Karpuz
Silajlık Mısır- Patates- Karpuz

Münavebe uygulanan parsel sayısı
Bergama Ödemiş
Tire
Torbalı
6
10
22
8
16
2
5
3
6
9
12
36
10
18
13
4
45
15
7
10
20
5
8
-

Bayındır
5
5
51
17
5
-

3.3. İncelenen İşletmelerde Münavebeye Giren Ürünlerin Ekonomik Analizi
İlçeler itibariyle münavebeye giren ürünlerin parsel sayıları ve üretim alanları
Çizelge 10’da verilmiştir. Çizelge incelendiğinde Bayındır’da dane ve silajlık mısırın,
Bergama’da pamuk ve dane mısırın, Ödemiş’te silajlık mısır ve karpuzun, Tire’de silajlık
mısır ve domatesin, Torbalı’da ise pamuk ve domatesin en fazla üretim alanına sahip
ürünler olduğu görülmektedir.
Çizelge 10. Münavebeye giren ürünlerin üretim alanı (da)
Ürünler
Pamuk
Domates
Karpuz
Patates
Buğday
Dane mısır
Silajlık mısır

Parsel sayısı
Üretim alanı (da)
Parsel sayısı
Üretim alanı (da)
Parsel sayısı
Üretim alanı (da)
Parsel sayısı
Üretim alanı (da)
Parsel sayısı
Üretim alanı (da)
Parsel sayısı
Üretim alanı (da)
Parsel sayısı
Üretim alanı (da)

Bayındır
9
246
7
131
46
1725
14
259

781

Bergama
40
1298
13
261
6
176
12
303
-

İlçeler
Ödemiş
9
447
6
240
4
212
18
541

Tire
11
276
12
136
30
611
10
249
24
1145

Torbalı
16
743
21
492
4
130
11
392
-

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

Münavebeye giren ürünlerden ilçeler düzeyinde elde edilen verimler incelendiğinde
en fazla pamuk ve domates veriminin Torbalı’da, en fazla karpuz veriminin Ödemiş’te, en
fazla patates ve silajlık mısır veriminin Tire’de, en fazla buğday ve dane mısır veriminin de
Bayındır’da elde edildiği görülmektedir (Çizelge 11).
Münavebeye giren ürünlerde üretici eline geçen ortalama fiyatlar incelendiğinde
pamuk ve dane mısırda en yüksek fiyatın Bayındır’da, domateste en yüksek fiyatın
Bergama ve Torbalı’da, karpuz, patates ve silajlık mısırda en yüksek fiyatın Tire’de,
buğdayda en yüksek fiyatın Torbalı’da elde edildiği görülmektedir (Çizelge 11).
Elde edilen ortalama verim ve fiyat düzeylerinden hareketle hesaplama
yapıldığında en fazla brüt üretim değeri sağlayan ürünler; Bayındır’da dane mısır, Bergama
ve Torbalı’da domates, Ödemiş’te patates, Tire’de silajlık mısır olarak saptanmıştır
(Çizelge 11).
Çizelge 11. Münavebeye giren ürünlerden elde edilen brüt üretim değeri (TL/da)
İlçeler

Ürünler

Pamuk

Domates

Karpuz

Patates
Buğday
Dane
mısır
Silajlık
mısır

Verim (kg/da)
Fiyat (TL/kg)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Verim (kg/da)
Fiyat (TL/kg)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Verim (kg/da)
Fiyat (TL/kg)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Verim (kg/da)
Fiyat (TL/kg)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Verim (kg/da)
Fiyat (TL/kg)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Verim (kg/da)
Fiyat (TL/kg)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Verim (kg/da)
Fiyat (TL/kg)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)

Bayındır

Bergama

424.44
1.43
606.95
588.89
0.57
335.67
1578.08
0.62
978.41
5785.71
0.10
578.57

452.68
1.35
611.12
6255.71
0.22
1376.26
555.77
0.51
283.44
1492.92
0.53
791.25
-

Ödemiş
4150.00
0.17
705.50
3260.00
0.30
978.00
1576.27
0.59
930.00
7528.81
0.10
752.88

Tire
7800.00
0.19
1482.00
3916.67
0.23
900.83
3611.11
0.36
1300.00
560.00
0.55
311.30
7546.56
0.23
1735.71

Torbalı
496.43
1.32
655.29
7818.75
0.22
1720.12
500.00
0.60
300.00
1362.44
0.60
817.46
-

Her ürün için dekara yapılan üretim masrafı ilçeler düzeyinde ayrı ayrı saptanmıştır.
Pamuk ve domatesin üretim masrafları incelendiğinde; pamuk ve domateste en düşük
üretim masrafının Bergama’da yapıldığı görülmektedir. Karpuz ve patatesin üretim
masrafları incelendiğinde; karpuz ve patateste en düşük üretim masrafının Tire’de yapıldığı
ortaya çıkmaktadır. Buğdayın üretim masrafları incelendiğinde; en düşük üretim
masrafının Bayındır ve Torbalı’da yapıldığı belirlenmiştir. Dane ve silajlık mısırın üretim
masrafları incelendiğinde ise; dane mısırda en düşük üretim masrafının Torbalı’da, silajlık
mısırda en düşük üretim masrafının ise Tire’de yapıldığı görülmektedir (Çizelge 12).
Elde edilen brüt üretim değeri ve yapılan toplam üretim masrafı üzerinden hareketle
hesaplama yapıldığında ürünlere göre dekara en fazla net gelir sağlayan ürünler; Bayındır
ve Ödemiş’te dane mısır, Bergama ve Torbalı’da domates, Tire’de ise silajlık mısır olarak
saptanmıştır (Çizelge 12).
İlçeler düzeyine uygulanan münavebe düzenlerine göre elde edilen yıllık ortalama
net gelir hesaplandığında ise Çizelge 13’deki sonuçlar elde edilmiştir. Çizelge
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incelendiğinde en fazla yıllık ortalama net gelir sağlayan münavebe düzeni; Bayındır’da
pamuk-dane mısır, Bergama’da dane mısır-domates, Ödemiş’te karpuz-dane mısır, Tire’de
silajlık mısır-domates, Torbalı’da ise dane mısır-domatestir.
Çizelge 12. Münavebeye giren ürünlerden elde edilen net gelir (TL/da)
İlçeler

Ürünler

Pamuk

Domates

Karpuz

Patates
Buğday
Dane
mısır
Silajlık
mısır

Bayındır
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Üretim Masrafı (TL/da)
Net Gelir (TL/da)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Üretim Masrafı (TL/da)
Net Gelir (TL/da)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Üretim Masrafı (TL/da)
Net Gelir (TL/da)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Üretim Masrafı (TL/da)
Net Gelir (TL/da)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Üretim Masrafı (TL/da)
Net Gelir (TL/da)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Üretim Masrafı (TL/da)
Net Gelir (TL/da)
Brüt Üretim Değeri (TL/da)
Üretim Masrafı (TL/da)
Net Gelir (TL/da)

606.95
547.31
59.64
335.67
229.05
106.62
978.41
391.27
587.14
578.57
445.44
133.13

Ödemiş

Bergama
611.12
529.51
81.61
1376.26
841.71
534.55
283.44
273.96
9.48
791.25
363.85
427.40
-

705.50
600.04
105.46
978.00
970.07
7.93
930.00
323.17
606.83
752.88
416.60
336.28

Tire
1482.00
1048.60
433.40
900.83
491.81
409.02
1300.00
1175.57
124.42
311.30
292.84
18.46
1735.71
357.38
1378.33

Torbalı
655.29
558.90
96.39
1720.12
893.05
827.07
300.00
254.63
45.37
817.46
319.56
497.90
-

Çizelge 13. Münavebe düzenlerine göre elde edilen yıllık ortalama net gelir (TL/da)
Münavebe düzeni
Pamuk- Buğday
Pamuk- Dane Mısır
Pamuk- Silajlık Mısır
Domates-Pamuk
Domates-Buğday
Domates- Karpuz
Domates- Patates
Domates-Patates- Karpuz
Karpuz-Dane Mısır
Patates- Buğday
Patates-Silajlık Mısır
Buğday-Silajlık Mısır
Buğday-Pamuk-Domates
Dane Mısır-Domates
Dane Mısır- Buğday
Dane Mısır-Pamuk-Buğday
Dane Mısır- Domates- Pamuk
Dane Mısır-Patates-Karpuz
Silajlık Mısır- Domates
Silajlık Mısır- Karpuz
Silajlık Mısır- Patates- Karpuz
Silajlık Mısır- Patates- Buğday

Bayındır

Bergama

323.39
96.38
119.87
346.88
251.13
-

254.51
272.01
480.97
218.44
347.85
-
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İlçeler
Ödemiş
356.14
172.10
240.08
220.87
149.89
-

Tire
421.21
278.90
322.28
71.44
751.37
698.40
905.86
637.26
507.07

Torbalı
70.88
461.74
322.94
662.26
473.79
-

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017
5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017

4. SONUÇ
Tarım işletmelerinde mono kültürün sakıncalarını ortadan kaldırmak ve
münavebeden yararlanmak amacıyla uygun bir münavebe sistemi planlanmalı ve
uygulanmalıdır. Üreticiler münavebe düzeni planlarken iklim koşullarını, toprak yapısını,
bitki tür ve çeşitlerinin özelliklerini, yabancı ot, hastalık ve zararlı yayılma durumunu,
ulaşım, depolama ve pazarlama olanaklarını mutlaka göz önüne almalıdır.
Tarım işletmelerinde münavebe uygulamaları ile toprağın organik maddesi
arttırılmalı, toprağın daha fazla su tutması sağlanmalı, toprağın verimliliği yükseltilmeli ve
sonuçta da kültür bitkileri için daha elverişli ortamlar yaratılmalıdır. Tarım işletmelerinde
münavebe ile işgücü yığılmaları minimum seviyeye düşürülebilecektir. Yıl içinde düzenli
bir çalışma sağlanabilecek, değişik zamanlarda yapılan ekim, bakım, hasat, harman gibi
işlemler verimli bir şekilde aksamadan uygulanabilecektir.
Tarımsal üretim geniş ölçüde doğal çevre koşullarının etkisi altındadır. Üreticiler
doğal koşulların elverdiği oranda iş gücü ve sermaye kullanarak üretimde bulunmaktadır.
Doğal üretim koşulları ve pazar koşulları ne kadar uygun olursa, elde edilen gelir o kadar
yüksek olacaktır. Münavebede aynı yıl yetiştirilen kültür bitkileri, beklenmeyen olumsuz
çevre ve pazar koşullarından farklı seviyelerde etkilendiğinden meydana gelebilecek zarar
minimum seviyede olacaktır. Yetiştirilen bir üründen kazanç sağlanmasına karşın, olumsuz
çevre ve pazar koşulundan etkilenen diğer üründen zarar edilebilmektedir. Münavebede
yer alan ürünlerin çeşitli olmasının bir başka yararı da tutarsız pazar koşullarına karşı
seçenek sunmasıdır. Sonuçta, münavebe uygulamaları ile bitkisel üretimde ortaya
çıkabilecek risklerin belirli oranlarda azaltılmasını sağlamak mümkün olmaktadır.
İşletmede aynı yıl çeşitli ürünlerin yetiştirilmesi, üreticiye güvence yaratmış olmaktadır.
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ADIYAMAN İLİNDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN SERT KABUKLU
MEYVELERİN (ANTEP FISTIĞI, BADEM VE CEVİZ) ÜRETİM
GİRDİLERİ VE KARLILIK GÖSTERGELERİ
İsmail UKAV1
1

Adıyaman Üniversitesi, Kâhta Meslek Yüksek Okulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Adıyaman, Türkiye
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Özet
Çalışmanın amacı, Adıyaman İlinde yetiştiriciliği yapılan ürünlerden Antep fıstığı, badem ve
cevizin üretim maliyetlerini ortaya koyarak, bu ürünlerin yetiştiriciliğinde kullanılan girdilerin
parasal değerleriyle gayri safi üretim değerlerini belirlemek ve ürün kârlılıklarını karşılaştırmaktır.
Çalışmada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Adıyaman İl Müdürlüğü’nden elde edilen veriler
kullanılmıştır. Birim fiyatlar Gaziantep Ticaret Borsası kayıtlarından alınmıştır. Çalışma için 2016
yılı üretim dönemine ait veriler kullanılmıştır. Analizde basit istatistiki yöntemlerden
yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 2016 yılında birim maliyetler Antep fıstığı
yetiştiriciliğinde 8.49 TL/kg, bademde 2.29 TL/kg ve ceviz üretiminde 3.59 TL/kg olarak
hesaplanmıştır. İncelenen ürünlerin brüt kâr, net kâr ve nispi kârları hesaplanmış ve bu göstergelere
göre karlılıkları karşılaştırılmıştır. Brüt kârı en yüksek ürün 1988.50 TL/da ile cevizdir. Onu
1157.55 TL/da ile badem ve 150 TL/da ile antepfıstığı izlemektedir. Net karda da benzer bir yapı
gözlenmiştir. Net karlılıkta ilk sırada ceviz (1934.49 TL/da), ikinci sırada badem (1110.56 TL/da),
üçüncü sırada ise (100.02 TL/da) antepfıstığı yer almaktadır. Nispi kâr, işletmelerin yatırdıkları bir
TL karşılığında elde ettikleri getiriyi ifade etmektedir. Nispi kâr, en yüksek ceviz yetiştiriciliğinde
belirlenmiş (3.34), badem de ise 2.54 olarak hesaplanmıştır. Antep fıstığında ise nispi kar 1.13
olarak bulunmuştur. Bu ürünlerin yetiştiriciliğinden elde edilen gayrisafi üretim değeri ile hem
değişen hem de sabit masraflar tümüyle karşılanmış ve işletmeler önemli ölçüde kar elde etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sert Kabuklu Meyveler, Girdiler, Karlılık

PRODUCTION INPUTS AND PROFITABILITY INDICATORS OF
THE NUT CROPS (PISTACHIOS, ALMOND AND WALNUTS)
PRODUCED IN ADIYAMAN
Abstract
The purpose of this study to determine the gross production values and financial values of inputs in
cultivation of pistachios, almonds and walnuts by exposing production costs of these products,
which are among the products cultivated in Adıyaman, and to compare their product profitability.
In this study data which have been obtained from Provincial Directorate of Food, Agriculture and
Livestock in Adıyaman has been used. Unit prices have been taken from Gaziantep Commodity
Exchange records. The data which belong to 2016 year of manufacture have been used for the
study. Simple statistical methods are used in analysis. As a result of analysis made, the unit costs in
the year 2016 have been calculated as 8.49 TL/kg for pistachios; 2.29 TL/kg for almond, and 3.59
TL/kg for walnut. The gross profit, the net profit and the relative profit of the products have been
calculated and their profitability have been compared according to these indicators. The highest
gross profit belongs to walnut with 1988.50 TL/de. Almond follows it with 1157.55 TL/de and
pistachios has gross profit with 150 TL/de. The net profit has a similar structure, as well. Walnut is
the first with 1934.49 TL/de, almond is second with 1110.56 TL/de and the third is pistachios with
100.02 TL/de. The relative profit has been defined as the highest in walnut cultivation (3.34). As
for the almond, it has been calculated as 2.54. Finally, it is 1.13 in pistachios. Thanks to the gross
production values obtained from the cultivation of these products, both the fixed costs have been
compensated and businesses have made profit significantly.
Key Words: The Nut Crops, Inputs, Profitability
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1.GİRİŞ
Sert kabuklu meyveler insanlar tarafından sevilerek tüketilen meyve türlerindendir.
Günümüzde özellikle sağlıklı beslenme anlayışının yaygınlaşması; ceviz ve badem gibi
ürünlerin talebinin artmasına dolayısıyla bu ürünlerin yetiştiriciliğinin önem kazanmasına
yol açmaktadır.
Sert kabuklu meyvelerin yüksek oranda yağ içermesi ve içeriğindeki
yağların tekli ve doymamış formda olmasının insan sağlığına çok önemli etkileri vardır.
Kötü kolesterol olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) miktarını düşürmesi
nedeniyle kalp-damar hastalıklarına çok faydalı tesiri vardır. Ayrıca içeriğindeki
antioksidan ve fitokimyasal maddelerin, kanser gibi önemli kronik hastalıkları önleme ve
tedavisinde büyük önemi vardır (Özer ve Güven, 2008).
Sert kabuklu meyve grubundan fındık ve antepfıstığı dışındakilerde Türkiye’nin arz
yetersizliği vardır. Söz konusu ürünlerin girdi maliyetlerini ortaya koymak ve karlılıklarını
belirlemek önem taşımaktadır. Bu kapsamda üretim faktörlerinin etkin ve yerinde
kullanımı maliyetlerin azaltılması ve karlığın artırılması için gerekli hale gelmektedir.
Bunun için ürünlerin üretim bölgelerine göre girdi ve maliyet çalışması yapmak
gerekmektedir.
Türkiye, antepfıstığı üretiminde Dünya’da üçüncü sırada gelmektedir. Üretimde ilk
sırada ABD, ikinci sırada ise İran yer almaktadır. Antepfıstığı kırsalda özellikle eğimli ve
kıraç arazilere sahip köylerimizin ana geçim kaynağıdır. Dünya kabuklu meyve üretiminde
önemli bir yeri olan badem yetiştiriciliği ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır.
Başlangıçta sadece Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile sınırlı kalan badem
yetiştiriciliği, son yıllarda diğer bölgelerden de fidanlıkların eklenmesiyle genişlemektedir.
Güç şartlara adaptasyon yeteneğinin olması ve pazardaki yüksek talep, badem
yetiştiriciliğini cazip hale getirmektedir. Geç çiçeklenen çeşit ve tiplerin üretime
kazandırılması son derece önemlidir. Son yıllarda, özellikle GAP bölgesinde badem
fidanlıkların arttığı gözlenmektedir (Özsu, 2003:1).
Ceviz, çok eski zamanlardan beri bilinen ve üretimi yapılan bir meyve türüdür.
Ceviz hayvansal protein kaynağı yerine geçebilen ve yüksek oranda doymamış yağ asit
içerikleri ile değerli bir besin kaynağıdır. Dünyada ceviz üretiminde önde gelen ülkeler
Çin, ABD ve AB ülkeleridir.
Son yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın teşvikleri ve
yönlendirmeleri ile sert kabuklu meyveler yetiştiriciliğinde önemli gelişmeler
görülmektedir. Adıyaman da bu gelişmelerden etkilenmektedir. Çünkü taşıdığı tarımsal
potansiyel ile bu ürünlerin yetiştiriciliğinde önemli bir konumdadır. Adıyaman antepfıstığı
yetiştiriciliğinde 4.sırada yer almaktadır. Badem ve ceviz yetiştiriciliğinde de son
dönemlerde atağa geçmiştir. Bu kapsamda antepfıstığı, badem ve cevizin girdi kullanımı,
maliyet ve karlılık analizinin yapılması ve öneriler geliştirilmesi yöre üreticisi için önem
taşımaktadır.
Maliyet ve karlılık konusu ile ilgili olarak daha önce yapılmış bazı çalışmalar
aşağıda verilmektedir.
Demircan (2005) Isparta ilinde gül üretimi ile ilgili veriler kullanılarak, gülün tesis
ve üretim dönemlerindeki girdi kullanım düzeyleri, maliyetleri ve karlılık durumu analiz
etmiştir. İncelenen işletmelerde gül üretiminde dekara düşen üretim masraflarının
%69.86’sım değişen masraflar, %30.14’ünü ise sabit masrafların oluşturduğu
belirlenmiştir. İşletmelerde oransal kar 1.61 olarak hesaplanmış, dolayısıyla gül üretiminin
karlı bir üretim faaliyeti olduğu ortaya çıkmıştır.
Yılmaz ve ark., (2006) kuru soğan üretim maliyetleri ve karlılık göstergelerini
araştırmışlardır. Çalışmada, iller arasında kuru soğan verimi, üretim maliyeti ve karlılık
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bakımından önemli farklar olduğu, birim alana en yüksek (Ankara ili) ve en düşük
(Tekirdağ ili) ortalama kuru soğan verimi arasında yaklaşık 1.86 kat fark bulunduğu
belirlenmiştir. İncelenen illerdeki karlılık ve masraf unsurları arasındaki fark yaklaşık
olarak; değişen masraflarda 1.21 kat, üretim masraflarında 1.16 kat, gayri safı üretim
değerinde 1.07 kat, brüt karda 2.49 kat, net karda 2.90 kat ve 1 kg kuru soğan maliyetinde
1.79 kat olarak saptanmıştır. Çalışmada işletmelerin oldukça yüksek düzeyde kar elde
ettikleri ortaya konmuştur.
Monis ve ark., (2014) GAP Bölgesi’nde pamuk üretim maliyetlerini araştırarak
pamuk üretiminin karlılığını incelemişlerdir. 2012 üretim yılında pamuk yetiştiriciliği
yapılan işletmelerde toprak işleme ve ekim için 47.24 TL/da, bakım işleri için 71.61
TL/da, hasat işleri için 190.00 TL/da, çeşitli giderler (tohum, ilaç, gübre vb.) için 102.60
TL/da, ortak giderler (sermaye faizi, yönetim gideri vb.) için 163.13 TL/da toplam masraf
yapılmıştır. Gayri safi üretim (brüt) değeri olarak pamuk üretiminden 575.00 TL/da gelir
elde edilmiştir. Üretim maliyeti 574.59 TL/da, dekara net gelir 0.41 TL/da olarak
hesaplanmıştır.
Çıkman ve ark., (2016) GAP Bölgesi mercimek yetiştiriciliğinin üretim maliyetini
ortaya koymuşlar, mercimek üretiminde yıllar içerisinde fazla bir gelişme yaşanmadığını
girdi maliyetlerindeki artışa paralel üretici fiyatlarında ciddi bir artış olmadığını
belirlemişlerdir. Çalışmaya göre; üretim maliyetinin yüksek olmasının nedeni olarak da
mercimek üretiminin özellikle hasat ve harman yönünden büyük oranda işgücüne
dayanması ve işgücü maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Üretim maliyetinin yüksek olması
mercimeğin karlılığı ve diğer ürünlerle olan rekabet gücünü azaltmaktadır.
Özkan ve Aydın (2014) Trakya Bölgesi’nde buğday, ayçiçeği, şekerpancarı ve
çeltik üretiminde maliyet ve gelir göstergelerinde değişim ve eğilimleri
alternatif
maliyeti esas alınarak hesaplamış ve tek ürün bütçe analiz yöntemini uygulamışlardır.
Araştırmaya konu ürünlerde üretim maliyetleri ve gelirlerdeki yıllık değişimler
incelenmiştir. Kuru koşulda buğday ve ayçiçeği ile sulu koşulda ayçiçeği, şeker pancarı,
çeltik tarımındaki üretim girdi ve maliyetlerine ilişkin işgücü ve tarımsal girdi miktarına
dayalı veriler belirlenmiştir. Dönem ortalaması olarak her ürün için hesaplanan gelir/gider
oranları buğday için 1.14, ayçiçeği (kuruda) için 0.97, ayçiçeği (suluda) için 1.24,
şekerpancarı için 0.96, çeltik için 1.07 olarak bulunmuştur.
Üretim girdileri, maliyetler ve karlılık ile ilgili yapılan diğer bazı çalışmalar ise
şunlardır: Altıntaş ve Karkacıer (2002); Bayramoğlu ve ark. 2005; Engindeniz 2007;
Öztürk 2011; Bars 2016.
2.MATERYAL YÖNTEM
Bu çalışmada Adıyaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kâhta İlçe
Müdürlüğü’nden derlenen 2016 üretim yılına ait veriler kullanılmıştır. Birim fiyatlar
Gaziantep Ticaret Borsası kayıtlarından alınmıştır. Analizde basit istatistiki yöntemler
kullanılmıştır. Üretim girdileri, maliyetler ve karlılık ile ilgili olarak daha önce yapılmış
çalışmalar ve çeşitli kurumların yayınladıkları kaynaklardan da yararlanılmıştır. Çalışmada
sert kabuklu meyvelerden antepfıstığı, ceviz ve bademin üretim girdileri ve üretim
maliyetleri analiz edildikten sonra, nispi kar, brüt kar ve net karlılıkları hesaplanmıştır.
Üretim girdileri her ürün için gruplandırma yapılarak oluşturulmuştur. Gruplandırma
yapıldıktan sonra her bir girdi kaleminin toplam masraflar içindeki payı hesaplanmıştır.
Nispi kar, gayri safi üretim değerinin üretim masraflarına oranını göstermektedir. Yani
çiftçinin ekonomik faaliyet sırasında yaptığı 1 TL’lik masrafa karşılık ne kadar gelir elde
ettiğinin göstergesidir. Brüt kar, gayri safı üretim değerinden toplam değişen masrafların
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çıkarılması ile elde edilir. Bir işletmede net bir gelir elde edebilmek için, toplam brüt karın,
değişen masrafların dışında kalan masraf unsurlarından büyük olması gerekir. Bu
bakımdan işletmede gelir elde etmek için brüt kan azamiye çıkarmak başlıca amaçtır. Net
kar ise, bitkisel üretim sonucunda elde edilen gayri safı üretim değerinden toplam üretim
masraflarının çıkartılmasıyla elde edilir. Bu değer daha çok tarımsal işletmelerin kendi
içerisinde başarısının tespit etmeye olanak tanır (Erkuş ve ark. 2005). Çalışma ile
Adıyaman sert kabuklu meyve ürünlerinin üretimi girdileri ve maliyet ile karlılıklarının
belirlenmesi hedeflenmiştir.
Türkiye’de Sert Kabuklu Meyveler Üretimi
Türkiye’de badem ağacı sayısı artmaktadır. 2016 yılında 6664000 meyve veren
badem ağacı sayısına ulaşılmıştır (Çizelge 1). Badem üretim miktarı ise, 2012 yılında
80261 ton iken 2016’da 85000 tona yükselmiştir. Ceviz ağacı sayısında da yıllar itibariyle
artış olmuştur. 2012’de 5977000 meyve veren ceviz ağacı var iken 2016’da bu sayı
8171000’e çıkmıştır. Ancak olumsuz ikim koşullarından dolayı ceviz üretiminde dalgalı
bir eğilim gözlenmiştir. 2016 yılı ceviz üretimi 195000 ton olarak gerçekleşmiştir.
Antepfıstığı üretiminde de benzer bir eğilim göze çarpmaktadır. 2012 yılında 37 150 000
olan antepfıstığı meyve veren ağacı sayısı sürekli artarak 42 570 000’e ulaşmıştır. Olumsuz
iklim koşulları antepfıstığı üretimini etkilemiş, özellikle 2014 yılında %50’ye varan üretim
kayıpları yaşanmıştır. 2016 yılı antepfıstığı üretimi 170000 ton olarak gerçekleşmiştir.
Çizelge 1. Türkiye’de sert kabuklu meyveler ağaç sayısı ve üretim miktarı
Yıllar
2012
2013
2014
2015
2016

Badem
Ağaç sayısı (bin)
Meyve
Meyve
veren
vermeyen
4679
3242
5256
3602
5637
3815
5864
4295
6664
4964

Üretim
(ton)
80261
82850
73230
80000
85000

Ceviz
Ağaç sayısı (bin)
Meyve
Meyve
veren
vermeyen
5977
4541
6526
4878
7001
5374
7596
5560
8171
6873

Üretim
(ton)
203212
212140
180807
190000
195000

Antep fıstığı
Ağaç sayısı (bin)
Meyve
Meyve
Üretim
veren
vermeyen
(ton)
37150
12428
150000
38116
12006
88600
39330
11153
80000
40597
11633
144000
42570
17193
170000

Kaynak: TUİK, 2017. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul

Adıyaman’da Sert Kabuklu Meyveler Üretimi
Adıyaman sert kabuklu meyveler üretiminde önemli gelişmeler yaşanmaktadır.
2012 yılında 58910 meyve veren badem ağacı bulunurken bu sayı yüksek miktarda artarak
352965’e ulaşmıştır (Çizelge 2). Bu değer 5 yıl içerisinde 5 kattan daha fazla bir artışa
karşılık gelmektedir. 2012 yılında 669 ton badem üretimi yapılmışken 2016 yılında üretim
3576 ton olmuştur. Ceviz üretiminde de benzer bir gelişme gözlenmiştir. Son beş yıl
içerisinde ceviz ağacı sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Bu süre içersinde ceviz üretimi 2
kattan daha fazla artış göstermiştir. Badem ve ceviz yetiştiriciliğinde Adıyaman bu
eğilimini sürdürecek olursa gelecekte Türkiye üretiminde önemli bir yere sahip
olabilecektir. Özellikle henüz meyve vermeyen ağaçların verime gelmesiyle bu daha
çabuk gerçekleşebilecektir. Her ne kadar gündeme gelmese de Adıyaman, antepfıstığı
yetiştiriciliğinde önemli bir konumdadır. Adıyaman Türkiye’de antepfıstığı
yetiştiriciliğinde 4.sırada yer almaktadır. Türkiye antepfıstığı üretiminin %10’undan
fazlasını Adıyaman gerçekleştirmektedir. Ancak üretimin büyük bir kısmı Gaziantep
üzerinden pazarlanmaktadır. Badem ve ceviz üretiminde meydana gelen gelişmeler ve
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antepfıstığı üretiminin öneminin sonucu olarak Adıyaman’da Sert Kabuklu Meyveler
Araştırma Enstitüsü kurulması kararı alınmıştır (Adıyaman Valiliği, 2017).
Çizelge 2. Adıyaman’da Sert Kabuklu Meyveler Ağaç Sayısı ve Üretim Miktarı
Yıllar
2012
2013
2014
2015
2016

Badem
Ağaç sayısı
Meyve Meyve
veren
vermeyen
58910
91868
95120
210350
116600
328458
155588
513469
352965
1027331

Üretim
(ton)
669
1141
1237
1800
3576

Ceviz
Ağaç sayısı
Meyve
Meyve
veren
vermeyen
43760
41485
68370
74770
71652
75240
83600
86864
118669
99941

Üretim
(ton)
1237
1789
1452
1709
2531

Antep fıstığı
Ağaç sayısı
Meyve
Meyve
Üretim
veren
vermeyen
(ton)
3218550
869550
7135
3780780
968504
8460
3864070
1076910
9704
4209355
862476 15368
4453832
2097760 18758

Kaynak: TUİK, 2017. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul

3. ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1. Adıyaman’da Yetiştiriciliği Yapılan Sert Kabuklu Meyvelerin Üretim
Girdileri
Adıyaman’da yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyvelerin üretim girdileri beş
grup altında toplanmıştır. Bunlar: toprak işleme, girdiler, bakım işleri, hasat-taşıma ve
ortak giderdir. Her grubun altında söz konusu olan alt girdiler verilerek bunların toplam
masraflar içindeki payları hesaplanmış ve ona göre değerlendirmeler yapılmıştır.
Antepfıstığı üretim girdileri: Antep fıstığı yetiştiriciliğinde toprak işleme grubu
altında 3 kez sürüm maliyetine katlanıldığı belirlenmiştir. Toprak işlemenin maliyeti tüm
masraflar grubu içerisinde %17.67 oranında yer almıştır (Çizelge 3). Gübre girdisi tüm
masraflar grubu içerisinde %7.46’lık paya sahiptir. Bakım işleri grubunda; gübreleme
işçiliği, budama işçiliği, ilaçlama ve işçiliği, çapalama ve ot alma işçiliği ile çit tamiri yer
almaktadır. Bu grup tüm masraflar içerisinde en büyük (%39.45) payı almıştır. Hasattaşıma grubu toplam maliyetler içerisinde ikinci sırada (%28.86) bulunmaktadır. Bu
gruptaki girdiler: hasat işçiliği, sergi yerine taşıma işçiliği, salkım ve yapraklardan ayırma,
kurutma işçiliği, ambara taşıma ve pazara taşımadır. Ortak giderler grubunun payı
%6.54’tür. Bu grupta masrafların normal faizi ve genel idare giderleri faizi yer almaktadır.
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Çizelge 3. Adıyaman ilinde antepfıstığı üretim girdileri ve üretim masrafları (2016)
Masraflar
İşlem
Tutar (TL/da)
Pay(%)
1.sürüm
55.00
7.20
Toprak işleme
2.sürüm
45.00
5.89
3.sürüm
35.00
4.58
Toplam
135.00
17.67
Gübre
57.00
7.46
Girdiler
Toplam
57.00
7.46

Bakım işleri

Hasat-taşıma

Gübreleme işçiliği
Budama işçiliği
İlaçlama ve işçiliği
Çapalama ve ot alma işçiliği
Çit tamiri
Toplam
Hasat işçiliği
Sergi yerine taşıma işçiliği
Salkım ve yapraklardan ayırma
Kurutma işçiliği
Ambara taşıma
Pazara taşıma
Toplam

Masraflar toplamı
Ortak gider

Masrafların normal faizi
Genel idare giderleri faizi
Toplam

GENEL TOPLAM

26.50
100.00
80.00
55.00
40.00
301.50
100.00
22.50
50.00
22.50
11.50
14.00
220.50
714.00
28.56
21.42
49.98
763.98

3.47
13.09
10.47
7.20
5.24
39.46
13.09
2.95
6.54
2.95
1.51
1.83
28.86
93.46
3.74
2.80
6.54
100.00

Kaynak: Adıyaman/Kâhta İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları, 2016.

Ceviz üretim girdileri: Ceviz üretiminde toprak işleme grubu altında 1. ve 2.
sürüm maliyetine katlanılmakta ve oransal payı %10.90 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4).
Girdiler grubunda gübre ve sulama bulunmakta ve tüm masraflar grubu içerisinde
%8.54’lik paya sahip olduğu hesaplanmıştır. Bakım işleri grubunda; gübreleme işçiliği,
budama işçiliği, sulama işçiliği, ilaçlama ve işçiliği, çapalama ve ot alma işçiliği yer
almaktadır. Bu grup tüm masraflar içerisinde %31.19 payı almıştır. Hasat-taşıma grubu
toplam maliyetler içerisinde ilk sırada (%42.82) bulunmaktadır. Bu gruptaki girdiler: hasat
işçiliği, sergi yerine taşıma işçiliği, kabuklardan ayırma, kurutma işçiliği, ambalajlama,
ambara taşıma ve nakliyedir. Ortak giderler grubunun payı %6.54’tür. Bu grupta
masrafların normal faizi ve genel idare giderleri faizi yer almaktadır.
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Çizelge 4. Adıyaman ilinde ceviz üretim girdileri ve üretim masrafları (2016)
Masraflar
İşlem
Tutar (TL/da)
Pay(%)
1.sürüm
50.00
6.06
Toprak işleme
2.sürüm
40.00
4.85
Toplam
90.00
10.90
Gübre
25.50
3.09
Girdiler
Sulama
45.00
5.45
Toplam
70.50
8.54
Gübreleme işçiliği
25.00
3.03
Budama işçiliği
100.00
12.11
Bakım işleri
Sulama işçiliği
40.00
4.85
İlaçlama ve işçiliği
42.50
5.15
Çapalama ve ot alma işçiliği
50.00
6.06
Toplam
257.50
31.19
Hasat işçiliği
175.00
21.20
Sergi yerine taşıma işçiliği
22.50
2.73
Hasat-taşıma
Kabuklardan ayırma
70.00
8.48
Kurutma işçiliği
22.50
2.73
Ambalajlama
17.00
2.06
Ambara taşıma
11.50
1.40
Nakliye
35.00
4.24
Toplam
353.50
42.82
Masraflar toplamı
771.50
93.46
Masrafların normal faizi
30.86
3.74
Ortak gider
Genel idare giderleri faizi
23.15
2.80
Toplam
54.01
6.54
GENEL TOPLAM
825.51
100.00
Kaynak: Adıyaman/Kâhta İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları, 2016.

Badem üretim girdileri: Badem yetiştiriciliğinde toprak işleme grubu altında 1. ve
2. sürüm maliyetine katlanıldığı belirlenmiştir (Çizelge 5). Toprak işlemenin maliyeti tüm
masraflar grubu içerisinde %13.93 oranında yer almıştır. Gübre girdisi tüm masraflar
grubu içerisinde %6.54’lük paya sahiptir. Bakım işleri grubunda; gübreleme işçiliği,
budama işçiliği, ilaçlama ve işçiliği, çapalama ve ot alma işçiliği ile çit tamiri yer
almaktadır. Bu grup tüm masraflar içerisinde en büyük (%36.56) payı almıştır. Hasattaşıma grubu toplam maliyetler içerisinde ikinci sırada (%36.45) bulunmaktadır. Bu
gruptaki girdiler: hasat işçiliği, sergi yerine taşıma işçiliği, kabuklardan ayırma, kurutma
işçiliği, ambalajlama, ambara taşıma ve nakliyedir. Ortak giderler grubunun payı
%6.54’tür. Bu grupta masrafların normal faizi ve genel idare giderleri faizi yer almaktadır.
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Çizelge 5. Adıyaman ilinde badem üretim girdileri ve üretim masrafları (2016)
Masraflar
İşlem
Tutar (TL/da)
Pay(%)
1.sürüm
55.00
7.66
Toprak işleme
2.sürüm
45.00
6.27
Toplam
100.00
13.93
Gübre
47.00
6.54
Girdiler
Toplam
47.00
6.54
Gübreleme işçiliği
29.00
4.04
Budama işçiliği
100.00
13.93
Bakım işleri
İlaçlama ve işçiliği
43.50
6.06
Çapalama ve ot alma işçiliği
50.00
6.96
Çit tamiri
40.00
5.57
Toplam
262.50
36.56
Hasat işçiliği
100.00
13.93
Sergi yerine taşıma işçiliği
22.50
3.13
Kabuklardan ayırma
50.00
6.96
Hasat-taşıma
Kurutma işçiliği
22.50
3.13
Ambalajlama
18.50
2.57
Ambara taşıma
11.50
1.60
Nakliye
36.75
5.12
Toplam
261.75
36.45
Masraflar toplamı
671.25
93.49
Masrafların normal faizi
26.85
3.74
Ortak gider
Genel idare giderleri faizi
20.14
2.80
Toplam
46.99
6.54
GENEL TOPLAM
718.24
100.00
Kaynak: Adıyaman/Kâhta İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları, 2016.

3.1.2.Sert Kabuklu Meyveler Maliyet ve Karlılık Analizi
Sert kabuklu meyvelerde; en düşük birim maliyet badem yetiştiriciliğinde (2.49
TL/kg), en yüksek ise, antepfıstığında (8.49 TL/kg) gerçekleşmiştir (Çizelge 6). Dekar
başına değişen masraflar en fazla ceviz (771.50 TL/da), en düşük badem (671.25 TL/da)
üretiminde saptanmıştır. Bu masraflar üretim sürecinde ortaya çıkan ve üretim miktarına
bağlı değişiklik gösterirler. Toplam masraflarda da benzer bir eğilim belirlenmiştir.
İncelenen ürünlerin değişen masrafları toplam masraflar içinde %90’in üzerinde pay
almıştır. En düşük toplam gelir antepfıstığı üretiminde (864.00 TL), en yüksek toplam gelir
ise ceviz üretiminde (2760.00 TL) belirlenmiştir.
Çizelge 6. Sert kabuklu meyveler maliyet ve karlılık analizi
Ürünler
Afıstık

Birim Değişen
maliyet masraf
(TL/kg) (TL/da)
(1)
8.49
714.00

Toplam
masraf
(TL/da)
(2)
763.98

Verim
(kg/da)

Birim
fiyat
(TL/kg)*

90

9.60

Toplam
gelir
(TL)**
(3)
864.0

Brüt kar
Net kar
GSÜD-DM GSÜD-TM
(3-1)
(3-2)
150.00

2.49
671.25
718.24
288
6.35
1828,8
1157.55
Badem
Ceviz
3.59
771.50
825.51
230
12.00
2760.0
1988.50
Kaynak: Adıyaman/Kâhta İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları, 2016.
*Gaziantep Ticaret Borsası kayıtları, 2017. https://www.gtb.org.tr/yillik-bulten
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100.02

Nispi kar
GSÜD/
TÜM
(3/2)
1.1309

1110.56

2.5462

1934.49

3.3434
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Brüt kar, üretim faktörlerinin rekabet güçlerinin ortaya konmasında kullanılan bir
başarı ölçütüdür. Antepfıstığı üretiminde brüt kar 150.00 TL iken, ceviz üretiminde
1988.50 TL’dir. Cevizde brüt karın toplam gelire (GSÜD) oranı %72 iken, antepfıstığı
üretiminde %17 seviyesinde kalmaktadır. Antepfıstığı üreticilerin net karı 100 TL olurken,
bademde 1110.56 TL, cevizde ise 1934.49 TL olarak gerçekleşmiştir. Bilindiği gibi net
kar, bir üründen elde edilen gayri safı üretim değerinden değişken ve sabit masrafların
çıkarılmasıyla elde edilmekte ve ekonomik kârı daha iyi yansıtmaktadır. Nispi kar
incelenen ürünlerde l’den büyük değerler almıştır. Nispi karın 1’den büyük değerler
alması üreticinin 1 TL’lik maliyete karşılık, 1 TL’den daha fazla gelir elde ettiğini
göstermektedir. Nispi kar; en yüksek cevizde (3.3434) saptanırken, onu badem ve
antepfıstığı izlemiştir. Yapılan bu çalışma, Adıyaman’da yetiştiriciliği yapılan antepfıstığı
ve üretimi giderek artan ceviz ve bademin üreticiye sağladığı dekara net gelir ve diğer
karlılık göstergeleri açısından tercih edilebilir ürünler olduğunu ortaya koymuştur.
4.SONUÇLAR
Bu çalışmada Adıyaman’da yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyvelerden
antepfıstığı, ceviz ve bademin üretim girdileri ve üretim maliyetleri analiz edildikten sonra,
nispi kar, brüt kar ve net karlılıklarının hesaplanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden elde edilen, 2016 üretim yılına ait girdi maliyetleri
ve ortalama verim değerleri kullanılmıştır.
Öncelikle her üç ürün için de girdiler gruplandırılmıştır. Buna göre antepfıstığı
üretim girdileri içerisinde en yüksek pay %39.46 ile bakım işlerinde ortaya çıkmıştır.
Özellikle budama işçiliği bu grup içerisinde en yüksek maliyetle yer almaktadır. Hasattaşıma girdi grubu, ceviz üretim girdilerinde ilk sırayı (% 42.82) almıştır. Bu grup içerinde
hasat işçiliğinin payının oldukça yüksek ( %21.20) olduğu ortaya çıkmıştır. Badem üretim
girdilerinde hasat-taşıma (%36.45) ve bakım işlerinin (%39.56) payı birbirine çok yakın
değerler almıştır. Hasat-taşıma grubunda hasat işçiliği, bakım işleri girdi grubunda budama
işçiliği en yüksek payı almıştır. Her üç ürün grubunda da girdiler içerisinde özellikle
budama işçiliği ücretinin ön plana çıktığı gözlenmiştir.
İncelenen ürünlerde; birim başına en düşük birim maliyet badem, en yüksek ise
antepfıstığı üretiminde gerçekleşmişken, dekara düşen değişen masraflar en fazla ceviz, en
düşük badem üretiminde saptanmıştır. Değişen masrafların toplam masraflar içindeki oranı
oldukça yüksek (%90) düzeyde gerçekleşmiştir. Toplam masraflar değişen masraflarla
benzer eğilim göstermiştir.
İncelenen ürünlerin gelir analizi sonuçlarına göre; toplam gelir; en düşük
antepfıstığı üretiminde, en yüksek cevizde saptanmıştır. Brüt karın toplam gelire oranı
ceviz üretiminde %72’dir. Net karda ceviz ilk sırayı alırken, onu badem ve antepfıstığı
izlemektedir. Nispi kar; incelenen ürünlerin hepsinde 1‘den büyük çıkmıştır. Nispi kar, en
yüksek cevizde belirlenmiştir.
Sert kabuklu meyvelerin insan beslenmesindeki önemi daha iyi anlaşıldığı için
talebin hızla artacağı beklenmektedir. Buradan çalışmanın sonuçlarının yöredeki üreticilere
gelir artırıcı ürünleri tercih konusunda karar vermede, yararlı olabileceği düşünülmektedir.
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MARMARA VE GEDİZ BÖLGELERİNİN SOFRALIK ZEYTİN
ÜRETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
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Özet
Türkiye son beş yıl ortalama sofralık zeytin üretim değerleri bakımından dünyada sofralık zeytin
üretiminde 2.sırada yer almaktadır. Özellikle Natürel Siyah salamura ve doğal yeşil salamura zeytin
üretiminde söz sahibidir. Genel üretim bölgelerine bakıldığında, sofralık zeytin sanayisi özellikle
Marmara ve Gediz bölgelerinde yer almaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin önemli sofralık zeytin
üretim bölgelerinden olan Marmara ve Gediz bölgelerinin karşılaştırılması hedeflenmiştir. Türkiye
Zeytincilik Sektör raporu saha çalışmaları, 2014-2016 yılları arasında yürütülmüştür. Marmara
bölgesi (Bursa, Yalova, Çanakkale illerinde) ve Gediz (Manisa, İzmir, Balıkesir illerinde)
bölgelerinde yer alan sofralık zeytin üreticileri, sanayileri, tüccarlar ve kooperatiflerle anketler
yapılmıştır. Bu iki bölgenin sofralık zeytin potansiyelini ölçmek, üretim yöntemlerini yakından
incelemek, üretim teknolojisi ve depolama kapasitesi, çevre ve üretim proseslerin etkilerini
değerlendirmek, kalite parametreleri ve kodeks bilgi düzeyini belirlemek, Çeşit dağılımı ve tercihi,
coğrafi işaret ve tarımsal örgütlenme profillerinin ortaya konması gibi kriterlerin değerlendirilerek,
Türkiye sofralık zeytin sektörünün güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulmasına çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sofralık Zeytin, Gediz ve Marmara Bölgesi, Sektörel Analiz, Zeytin

COMPARISON OF MARMARA AND GEDİZ REGIONS IN TERMS
OF TABLE OLIVE PRODUCTION
Abstract
Turkey has a 2 nd place in the world table olive production rank for last five years average
production value. Turkey produces an especially natural black ripe and natural green olives in
brine. Given the general production area, table olive industry in particular are located in the
Marmara and Gediz region. In this study has aimed to compare the Marmara and Gediz region
which are regions most important regions of Turkish table olives production. Turkey's Olive sector
report field studies were conducted between the years of 2014-2016. In the Marmara region, Bursa,
Canakkale, Canakkale province) and Gediz (Manisa, Izmir, balikesir province) located in the
region of, table olive producers, industries, traders and cooperatives were surveyed for to measure
of the potential of table olives, to examine closely at the production process, production technology
and storage capacity, to evaluate the environmental effects of processes, quality parameters, Inc.
codex to determine the level of knowledge, olive cultivar distribution and preferences, GIS
information and agricultural organization. In this study, has tried to evaluating criteria such as
revealing the profile of Turkish table olive industry strong and weaknesses parts.
Key Words: Olive, Table Olive, Gediz Region, Marmara Region, Natural Black Table Olive
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1. GİRİŞ
Zeytin ağacı (Olea europaea) dünya üzerinde geniş bir üretim alanına sahip bir
kültür bitkisidir. Özellikle Akdeniz havzası ülkeleri (ispanya, İtalya, Yunanistan, Tunus,
Türkiye, Fas ve Suriye) mevcut zeytin üretiminin %95’ lik bir bölümünü karşılamaktadır.
Zeytinin anavatanı olarak Suriye’nin batı kıyıları, Kıbrıs Adası, Hatay, K.Maraş ve Mardin
illerini kapsayan bölge kabul edilmektedir. Genetik çeşitliliğin yoğun olarak görüldüğü bu
bölge, zeytin çeşitlerinin dünya üzerinde yayılımında önemli rol oynamıştır. Genetik
çeşitliliğin zengin olduğu Anadolu’da farklı üretim modelleri ve çiftçilik yapıları karşımıza
çıkar.
Dünya sofralık zeytin üretimi bakımından, İspanya, Mısır, Türkiye ve Cezayir
önemli üretici ülkeler arasında yer alır (UZK, 2016). Türkiye son beş yıl ortalama sofralık
zeytin üretim değerleri bakımından dünyada sofralık zeytin üretiminde 2.sırada yer
almaktadır. Özellikle Natürel Siyah salamura ve doğal yeşil salamura zeytin üretiminde söz
sahibidir. Genel üretim bölgelerine bakıldığında, sofralık zeytin sanayisi özellikle
Marmara ve Gediz bölgelerinde yer almaktadır. Sofralık zeytin üretiminde yaygın olarak
kullanılan zeytin çeşitleri; Gemlik, Domat, Ayvalık, Eşek zeytini, Uslu ve Memecik’tir
(Ozkaya ve ark., 2008).
Çizelge 1. Dünya sofralık zeytin üretimi dağılımı (1000 ton).Kaynak; UZK, 2016.
İspanya
Mısır
Türkiye
Cezayir
Yunanistan
Dünya

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

491.0
453.0
410.0
175.0
197.0
2522.7

572.2
400.0
430.0
208.0
130.0
2660.4

547.0
400.0
410.0
233.5
231.0
2470.6

514.0
400.0
397.0
234.0
210.0
2672.8

Ortalama
(2012-2016)
531
413
412
213
192
2582

Üretim oranı (%)
20.6
16.0
15.9
8.2
7.4
100.0

Çizelge 2. Dünya sofralık zeytin ihracatı (1000 ton). Kaynak; UZK, 2016.
İspanya
Mısır
Fas
Türkiye
Yunanistan
Dünya

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

179.3
127.5
72.5
70.0
61.5
672.1

195.2
65.0
87.0
70.5
55.5
637.7

225.0
70.0
70.0
73.0
61.0
623.4

200.0
100.0
80.0
73.0
68.0
693.7

Ortalama
(2012-2016)
199.9
90.6
77.4
71.6
61.5
656.7

İhracat oranı (%)
30.4
13.8
11.8
10.9
9.4
100.0

Zeytin tarımı, Türkiye’de yaklaşık olarak 938 bin hektar alan 29 il’de ekonomik
olarak yapılmaktadır (TÜİK, 2016). Toplam tarım alanlarının %2.4 ‘nü ve bağ-bahçe
alanlarının yaklaşık %23.5’ni teşkil eder. Zeytin tarımının %75’i dağlık ve eğimli
arazilerde yapılırken geriye kalan üretim alanlarının %45’i sulanan arazilerde
yapılmaktadır. Zeytin tarımı, Marmara, Gediz, Körfez, Güney Ege, Kıyı ve Doğu Akdeniz
ve Doğu Karadeniz üretim bölgelerinde yapılmaktadır (Özaltas ve ark.,2016).
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Şekil 1. Türkiye zeytin üretim bölgeleri (Özaltas ve ark.,2016).
Marmara ve Gediz üretim bölgeleri gerek çeşit dinamikleri açısından gerekse farklı
üretim prosesleri açısından farklılıklar göstermektedir. Genellikle sofralık zeytin
üretiminin yapıldığı bölgelerde sulama yaygın olarak yapılmaktadır. Her iki bölgede de
doğal siyah salamura ve yeşil salamura prosesleri kullanılmaktadır. Marmara Üretim
bölgesinde ağırlıklı olarak Gemlik zeytin çeşidi yetiştirilmektedir. Bu üretim bölgesinin en
çarpıcı özelliği sofralık zeytin üretiminde ihtisaslaşmış yapısıdır. Bölge Bursa ve ilçeleri,
Balıkesir'den Erdek, Bandırma, Çanakkale'den Gökçeada, Biga, Bayramiç ve Lâpseki,
Tekirdağ ili ve ilçeleri, Yalova ili ve ilçelerinden oluşmaktadır. Üretim bölgesinin kıyı
kesimlerinden iç kısımlarına doğru nemli iklimden yarı nemli iklime geçiş bulunmakta, iç
kesimlerde yer yer daha kurak iklim görülmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı 15-16 derece
arasında olup, yıllık yağış iç kısımlardan kıyıya doğru ortalama 448-1.407 mm arasında
değişmektedir. En sıcak ay temmuz ayı olup, ortalama sıcaklık bu ay için 23-24 derecedir.
En düşük sıcaklık Ocak ayında görülmekte olup, ortalama sıcaklık bu ay için -3 ile -5
derece arasındadır. Yağış çoğunlukla yağmur şeklinde ve kış aylarında gerçekleşmektedir
(Anonim, 2014).
Tarımsal örgütlenmenin kuvvetli olduğu ve bölgede, Marmarabirliğe bağlı 8
kooperatifi ve 32 bini aşkın kayıtlı üyesi ile birlikte bölgenin tarımsal çiftçi
örgütlenmesinin de başında yer almaktadır. Toplamda ise 121 zeytinyağı fabrikası bölgede
hizmet vermektedir. Bu fabrikaların çoğunluğu sofralık olarak değerlendirilemeyecek
kalitede olan zeytinleri yağa işlemektedir. Bölgede modern üretim teknikleri
kullanılmaktadır. Hasat makinesi kullanımı sınırlıdır, nedeni ise sofralık amaçlı üretilen
tanelerin zarar görmesinden çekinilmesidir. Bölgede tesis edilmiş zeytin plantasyonları
düzenli ve sıraya dikilmiş zeytinlerden oluşmaktadır. Dekara düşen dikili zeytin ağacı
sayısı 20 ile 25 arasında değişmektedir. Kaliteli ve yüksek kalibreli ürün alma amacıyla
budama, sulama ve zirai mücadele faaliyetleri hassasiyetle yapılmaktadır. Türkiye toplam
sofralık zeytin üretiminin yaklaşık %40’ı bu bölgede üretilmektedir.
Gemlik Zeytini Coğrafi İşareti; Gemlik zeytini Türk Patent Enstitüsü tarafından
23.09.2003 tarihinden geçerli olmak üzere coğrafi işaret alarak tescil edilmiştir. Dikili bitki
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örtüsü; bölgenin dikili bitki örtüsünün yarısına yakınını zeytinlik alanlar kaplamaktadır.
Zeytin alanlarının dikili örtü içerisindeki oranı %48’dir.
Gediz Üretim Bölgesi hem sofralık hem de yağlık üretim amaçlanmakta ancak
sofralık amaçlı üretim daha ağır basmaktadır. Manisa ili ve ilçeleri, Aydın’dan Buharkent,
Denizli ili ve ilçelerini kapsamaktadır. Gemlik çeşidi başta olmak üzere Domat, Ayvalık,
Uslu ve diğer lokal çeşitler bölgede yer almaktadır. Bölgenin en önemli zeytincilik merkezi
Akhisar’dır. Bu ilçe, diğer ilçeler arasında Türkiye’de ağaç sayısı ve tane üretim miktarları
göz önüne alındığında lider durumdadır. Akhisar’da son 10-15 yıl içerisinde çok önemli
miktarda tarım arazisi zeytin bahçesi olarak tesis edilmiştir. Bölgede modern üretim
teknikleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Bölgede tesis edilmiş zeytin plantasyonları
düzenli ve sıraya dikilmiş zeytinlerden oluşmaktadır. Dekara düşen dikili zeytin ağacı
sayısı yetiştiriciliği yapılan çeşitlere göre büyük farklılıklar göstererek 10 ile 25 arasında
değişmektedir. Kaliteli ve yüksek kalibreli ürün alma amacıyla budama, sulama ve zirai
mücadele faaliyetleri hassasiyetle yapılmaktadır.
Bölgede zeytinin baskın hale gelişinin geçmişi çok eskilere dayanmadığından çiftçi
örgütlenmelerinde önemli bir boşluk bulunmaktadır. İleriki yıllarda bu boşluğun
doldurulması bu üretim bölgesi açısından büyük bir kazanım olacaktır. Üretim bölgesinin
dikili bitki örtüsünün %44’ünde zeytin alanları bunmaktadır. Bölgede 129 zeytinyağı
fabrikası hizmet vermektedir. Öncelikli yetiştiricilik amacı zeytinyağı olan işletmelerden
gelen zeytinler ile hem yüksek kaliteli yağlar elde edilirken hem de sofralık amacı ile
yetiştirilse de sofralık kalitede olmayan tanelerin de işlenmesine bölgede sıkça
rastlanılmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye’nin önemli sofralık zeytin üretim bölgelerinden olan
Marmara ve Gediz bölgelerinin karşılaştırılması hedeflenmiştir. Saha çalışmaları, 20142016 yılları arasında Marmara bölgesi (Bursa, Yalova, Çanakkale illerinde) ve Gediz
(Manisa, İzmir, Balıkesir illerinde) bölgelerinde yer alan sofralık zeytin üreticileri,
sanayileri, tüccarlar ve kooperatiflerle toplam 377 anket yapılmıştır. Bu iki bölgenin
sofralık zeytin potansiyelini ölçmek, üretim yöntemlerini yakından incelemek, üretim
teknolojisi ve depolama kapasitesi, çevre ve üretim proseslerin etkilerini değerlendirmek,
kalite parametreleri ve kodeks bilgi düzeyini belirlemek, Çeşit dağılımı ve tercihi, coğrafi
işaret ve tarımsal örgütlenme profillerinin ortaya konması gibi kriterlerin değerlendirilerek,
Türkiye sofralık zeytin sektörünün güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulmasına
çalışılmıştır.
2-MATERYAL VE YÖNTEM
Türkiye Zeytin Sektörü raporunun hazırlanmasında, üreticilerle yapılan anket
sayısının belirlenmesinde oransal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Buna göre; 2013 ÇKS
verilerine göre Türkiye'de zeytin tarımı yapan 185796 üreticiden oransal örneklemede %95
güven aralığı ve 0.075 hata payı dikkate alınarak 267 adet anket yapılmıştır (Newbold,
1995). Anket yapılacak çiftçiler, zeytin üreticileri arasından bölgesel yoğunluklar dikkate
alınarak tesadüfi olarak belirlenmiştir.
Sofralık zeytin işleme tesisleri ile yapılacak anket sayısının belirlenmesinde ilgili
kurum ve kuruluşlardan alınan kayıtların karşılaştırılması doğrultusunda belirlenen 650
işletmeden oransal örnekleme yöntemiyle %95 güven aralığı ve 0.14 hata payı dikkate
alınarak 46 adet anket yapılmıştır. Anket yapılacak işletmeler bölgesel yoğunluklar dikkate
alınarak tesadüfi olarak belirlenmiştir.
Zeytin ve zeytinyağı ticareti yapan tüccarlarla yapılacak anket sayısının
belirlenmesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan kayıtların karşılaştırılması
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doğrultusunda belirlenen 450 işletmeden oransal örnekleme yöntemiyle %95 güven aralığı
ve 0.115 hata payı dikkate alınarak 62 adet anket yapılmıştır. Anket yapılacak işletmeler
bölgesel yoğunluklar dikkate alınarak tesadüfi olarak belirlenmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada yer alan tüm veriler Türkiye Zeytin Sektörü raporundan derlenerek elde
edilmiştir. Türkiye sofralık zeytin üretiminde çok önemli bir yere sahip olan Marmara ve
Gediz üretim bölgeleri, Tarım, sanayi ve ekonomik parametreler açısından
değerlendirilmiştir.
Bölgeler arası ağaç başına verimi, Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır.
Her iki bölgenin ana amacı ağaç başı yüksek verimden ziyade yüksek kalibreli meyve elde
daha önemlidir. Özellikle ağaç başına 16-30 kg'lık ürün, sofralık zeytin üretimi ekonomik
açıdan makul bir verim olarak kabul edilir.
Yetiştiricilik alanları incelendiğinde, Marmara bölgesindeki plantasyonların %54’ü
düz, %45.70’i eğimli sahalarda Gediz bölgesindeki plantasyonların % 81.50’i düz,
%18.50’lik kısmı eğimli alanlarda yapıldığı görülmektedir. Yüksek kaliteli ve kalibreli
sofralık zeytin eldesi için kültürel uygulamalar (sulama, gübreleme, ilaçlama vs.) büyük
önem taşır.
Çizelge 3. Bölgesel zeytin üretim alanları dağılımı (%)

Bölgeler

Marmara
Gediz
Genel

%
%
%
p=0.000
sonuç: p>0.05 S

Düz
54.30
81.50
62.00

Arazi yapısı
Eğimli
45.70
18.50
38.00

Çizelge 4. Bölgeler arasında sulama durumu
Sulama
Hayır Evet
Marmara
Bölgeler

Gediz
Genel

Sulama Metodu
Geleneksel Damla Sulama

% 48.6

51.4

66.7

33.3

% 58.9

41.1

8.7

91.3

36.8
p=0.001

63.2

% 55.1
44.9
p=0.062

Sonuç: p>0.05 NS.

Sonuç: p<0.05 S

Zeytin üreticilerin sulama davranışları incelendiğinde Marmara bölgesindeki
üreticilerin daha istekli olduğu bulunmuştur. Damlama sulama sistemlerinin kullanım oranı
Gediz bölgesinde daha yüksek bulunmuştur.
Budama alışkanlığı en yoğun şekilde kazanılmış iller Marmara Üretim bölgesinden
Bursa, Gediz üretim bölgesinden Manisa, Kıyı ve Doğu Akdeniz Üretim Bölgesinden
Antalya ve Adana’dır. Bu bölgelerin ağırlıklı olarak sofralık üretime yönelik işlemler
yapıldığı düşünülürse sonuçlar uygulamalar ile örtüşmektedir Budamanın temel amacı
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bitki tacını belirli bir hacimde tutmak olduğu tespit edilmiştir. Her iki bölgede de 3veya
daha fazla budama ve aralama yapıldığı görülmüştür.
Çizelge 5. Budama rejimi

Bölgeler

Marmara

% 8.6%

Budama Periyodu (yıl)
1
2
3
0.0
11.4
0.0%

Gediz

% 10.7%

3.6

23.2

3.6%

8.9

Genel

% 24.7%
p=0.000

12.0

15.7

3.7%

10.9

3<
22.9

Sonuç: p<0.05 NS

Türkiye de ve dünyada bazı zeytin hastalık ve zararlıları ciddi verim ve kalite
kayıplarına neden olmakla beraber ciddi fiyat dalgalanmalarına neden olmaktadır. (Savran
ve ark., 2016).
Çizelge 6. Bölgesel zeytin zararlıları dağılımı
Zeytin
Sineği
H E
Marmara
Bölgeler

Gediz

Genel

Zeytin Güvesi

Zeytin
Kara
Pamuklu Biti Koşnili
H
E
H
E

Zeytin
Maymuncuk
Fidan Tırtılı
H
E
H
E

H

E

% 0.0 100

8.6

91.4

17.1

82.9

71.4 28.6

54.3

45.7

94.3

5.7

% 3.6 96.4

49.1

50.9

7.3

92.7

67.3 32.7

72.7

27.3

90.9

9.1

% 7.3 92.7

38.6

61.4

8.5

91.5

79.2 20.8

66.4

33.6

94.2

5.8

p=0,000
p<0.05 S.

p=0.001
p<0.05 S.

p=0,000
sonuç: p<0.05 S.

p=0,000
p<0.05 S.

p=0.000
p<0. 05 S.

p=0.004
p<0.05 S.

Vertisilyum hastalığının yayılımı Gediz bölgesinde aşırı toprak işleme, düz
arazilerde diğer konukçu bitkilerin (pamuk, tütün, sebzeler) daha önceden yetiştirilmiş
olması nedeniyle Marmara bölgesine göre daha yoğun olduğu bulunmuştur (Anonim,
2008).
Çizelge 7. Bölgesel zeytin hastalıkları görülme durumu
Halkalı Leke

Vertisilyum

Dal Kanseri

H

E

H

E

H

E

8.6

91.4

60.0

40.0

62.9

37,1

Gediz %

15.7

84.3

19.6

80.4

35.3

64,7

Genel %

20.0

80.0

32.9

67.1

53.7

46.3

Marmara %
Bölgeler

p=0.000
sonuç: p>0.05 NS

p=0.000
sonuç: p<0.05 S.
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Sofralık zeytin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar bölgeler bazında
incelendiğinde, yumuşak doku, aşırı tuz, kötü koku, kötü tat ve kalın kabuk istatiksel
açıdan fark bulunmaz iken kurtlu meyve sorunu açısından bölgeler arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Çizelge 8. Sofralık zeytin üretiminde karşılaşılan sorunlar
Bölgeler
Marmara
Gediz
Genel

Yumuşama
H

Aşırı tuzluluk

E

Toplam

H

E

Toplam

H

E

Toplam

58.6

100.0

86.2

13.8

100.0

96.6

3.4

100.0

51.9
100.0
55.2
100.0
p=0,983
sonuç: p>0.05 NS.

70.4
89.1

% 41.4
% 48.1
% 44.8

29.6 100.0 100.0 0.0 100.0
10.9 100.0 96.4
3.6 100.0
p=0.006
p=0.495
sonuç: p>0.05 S
sonuç: p>0.05 NS

Kötü tat
H
Marmara
Gediz
Genel

Kötü koku

Kalın kabuk

Kurtlu

E

Toplam

H

E

Toplam

H

E

Toplam

% 100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

75.9

24.1

100.0

% 92.6

7.4

100.0

77.8

22.2

100.0

70.4

29.6

100.0

2.4
100.0
p=0.031
sonuç: p>0.05 S

85.5

14.5 100.0
p=0.002
sonuç: p>0.05 NS

70.9

% 97.6

29.1 100.0
p=0.000
sonuç: p>0.05 S

Sofralık zeytin üretim teknolojileri ve kapasiteleri her iki bölgede de analiz
edildiğinde benzer sonuçlar bulunmuştur. Polyester tank kullanımı %43.2 ile birinci sırada,
beton havuz kullanımı% 29.5 ile ikinci sıradadır.
İşletme kapasiteleri incelendiğinde Marmara bölgesinde küçük ve orta ölçekli
işletmelerin zeytin, Gediz bölgesinde büyük ölçekli işletmeler baskındır.
Kooperatifçilik üretici ile tüketici arasındaki zinciri kısaltmada en önemli sistemdir.
Türkiye’de irili ufaklı birçok kooperatif bulunmaktadır. Bu çiftçi örgütlenmelerinin en
büyükleri TARİŞ ve Marmarabirlik’tir. Büyük ve küçük işletme gruplarında kooperatif
üyesi olma oranı nispeten daha düşük görülmektedir.
Türkiye’de gelişmiş bir kooperatifçilik sistemi üzerinde yıllardır süren çalışmalar
neticesinde zeytin çiftçilerinin ancak %20,3’ü ürünü ortağı olduğu kooperatife de satarak
değerlendirmektedir. Bu oran oldukça yetersizdir. Kooperatifçilik anlayışındaki yetersizlik
ve yanlış uygulamalar sistemin sürdürülebilir biçimde hayata geçirilmesine mani
olmaktadır. En önemli eksikliklerin başında yönetimsel hatalar, donanımlı ve bilinçli
eleman sayısının yetersiz olması, çiftçilerin eğitim seviyelerinin ve konu hakkındaki bilgi
seviyelerinin düşük olması olarak sıralanabilir.
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Çizelge 9. Sofralık zeytin üretim kapasiteleri dağılımı
Kapasite (ton/yıl)
101-100
1001+
1000

İşletme Grupları
Bölgeler

Marmara

%

50.00

50.00

0,00

Gediz

%

21.10

26.30

52,60

Genel

%

33,30

35.70

31.00

p=0.015
sonuç p<0.05 S
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Özet
Bu çalışmada, öncelikle iklimdeki değişimin tarımsal üretim açısından mevcut ve olası etkileri
incelenmiştir. İklim değişikliği ekonomiyi etkilediği gibi çevreyi ve sosyal yaşamı da
etkilemektedir. Bu kapsamda etkiler ve riskler; birbirinden bağımsız olmayan çevresel, sosyal ve
ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. İklim değişikliğinin tarımsal üretim ekonomisine olumlu
etkilerinden bahsedilmiş ve olumsuz etkileriyle nasıl mücadele edilebileceğine yönelik önerilerde
bulunulmuştur. İkincil verilerin kullanıldığı bu çalışmada, konu ile ilgili araştırmalar, yayınlar,
raporlar ve istatistikler araştırmanın materyalini oluşturmuştur. İklim değişikliği meteorolojik
parametrelerdeki değişimler sonucunda ortaya çıkar ve tüm canlıların yaşam alanlarını, tarım
sektörünü ve diğer sektörleri, gıda güvenliğini, uluslararası ticareti, olumsuz yönde etkiler. Bu
değişime ayak uydurabilmek için öncelikle ekolojinin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik
tedbirler alınmalıdır. Yakın gelecekte birçok ülkede tarımsal üretimin dolayısıyla gelirlerin
azalacağı, kaynakların kıt olacağına vurgu yapılmaktadır. 2016 yılının Ocak-Kasım döneminde
küresel sıcaklık, 14.94°C ile 20. yüzyılın ortalamasının 0.94°C üzerinde gerçekleşerek, en yüksek
sıcaklık olarak kaydedilmiştir. Türkiye 2016 yılı ortalama sıcaklığı 14.5°C ile 1981-2010
normalinin 1.0°C üzerinde en sıcak dördüncü yıl olmuştur. Türkiye’de en sıcak yıl sıralamasında
ilk on sırada yer alan yıllardan altı tanesinin 2010 ve sonrası yıllar olduğu görülmektedir. İklim
değişikliğinin etkisiyle 2050 yılına kadar gıda, temiz su ve barınma gibi ihtiyaçlarını
karşılayamadıkları için 150 ile 300 milyon arasında kişinin “iklim mültecisi” olacağı ve yeni
sorunların oluşacağı beklenmektedir. İklim değişikliğinin tüm etkilerine yönelik tedbir almayı
hedefleyen küresel yeni bir politika anlayışıyla geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Belirlenecek
her politikanın ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ile birlikte düşünülerek hazırlanması
gerekmektedir. Bu değişime ayak uydurabilmek için öncelikle ekolojinin ve doğal kaynakların
korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Düşük karbon teknolojilerinin geliştirilmesi;
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması; iklim değişimine uyumlu çeşitlerin geliştirilmesi;
üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi; üretici, tüketici ve enerji kooperatiflerinin kurulması ve
tüm bunların yaygınlaşmasının desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: İklim Değişikliği, Tarım, Üretim, Ekonomi

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE AGRICULTURAL
PRODUCTION ECONOMICS
Abstract
In this study, firstly, the possible and probable effects of change in climate on agricultural
production were examined. Climate change not only affects the economy but also affects the
environment and social life. In this context, the effects and risks are assessed from non-independent
environmental, social and economic aspects. The positive impacts of climate change on the
agricultural production economy were mentioned and suggestions were made on how to deal with
the negative effects. In this study where secondary data were used, the research material,
publications, reports and statistics related to the subject were prepared. Climate change arises as a
result of changes in meteorological parameters and affects the living areas of all living things,
agriculture and other sectors, food security, international trade, and adverse effects. In order to be
able to adapt to this change, ecological and natural resources conservation measures must be taken
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first. It is emphasized that in many countries agricultural production will be reduced in the near
future and resources will be shortened. In January-November of 2016, the global temperature was
recorded as 14.94 ° C and the highest temperature, 0.94 ° C above the 20th century average. The
average temperature of Turkey in 2016 was 14.5 ° C and it was the hottest fourth year at 1.0 ° C
above normal in 1981-2010. It is seen that six of the top ten ranks in the warmest year in Turkey
are 2010 and later years. Because of the impact of climate change, it is expected that between 150
and 300 million people will be "climate refugees" and new problems will arise as they can not meet
food, clean water and housing needs until 2050. We can safeguard our future with a new global
policy understanding that seeks to take action against all the effects of climate change. It is
necessary to prepare each policy to be determined together with its economic, social and
environmental effects. In order to be able to adapt to this change, ecological and natural resources
conservation measures must be taken first. Development of low carbon technologies, the use of
renewable energy sources, development of climate-compatible varieties, raising awareness of
producers and consumers, the establishment of producer, consumer and energy cooperatives and
the spreading of all of them must be supported.
Key Words: Climate Change, Agriculture, Production, Economy

1.GİRİŞ
İklim değişikliği aslında yaşam alanlarının yok olmasıyla başlayan bir göç
hareketidir. Bu göç tüm canlıların göçüdür. İklim değişikliğinin meydana gelmesinin
nedeni dünyadaki gaz dengesinin bozulmuş olmasıdır. Kullandığımız fosil yakıtların
atmosfere saldığı gazlar dünyamızın ısısını arttırmaktadır. Ülkemizde tehlikenin
boyutlarını yeterince anlayamamamızın nedeni, iklim parametrelerini değerlendirirken,
tüm değerlerin ortalamasının bir sayıya dönüştürülmesidir. Örneğin, Türkiye’nin yağış
ortalama değeri verilirken bu değerin çok altında ve üzerinde bölgeler de vardır. Bu da
tehlikenin boyutlarını, değişimin ilerleyişini yeterince anlamamıza engel olmaktadır.
Tarım gıda, sanayi, enerji ve turizm gibi birçok sektörün hammaddelerine girdi
sağlamaktadır. Tarımsal üretim, iklim şartlarına bağlı olarak gerçekleşir ve iklim
parametrelerindeki değişiklikler (yağış, sıcaklık nem gibi), ürünlerin verim ve kalitesini
etkileyerek üretimi, toprak ve su kaynaklarını etkilemektedir. Tarımsal üretimin olumlu ya
da olumsuz etkilenmesi, diğer sektörleri de etkileyecek ve tüm bu sektörlerde istihdam ve
gelirlerin değişmesine neden olabilecektir. İklim değişikliği nedeniyle nüfusun sektörler
arasındaki hareketi hızlanacaktır.
İklim değişikliğinin etkileri ekonomik etkiler, çevresel etkiler ve sosyal etkiler
olmak üzere üç gruba ayrılabilir (Öztürk, 2002).
 Ekonomik etkiler
İklim değişikliğinin ekonomik etkileri; a) Ürün kayıpları b) Böcek istilası c) Bitki
hastalıkları d) Ürün kalitesinde düşüklük e) Hayvancılıkta kayıp f) Otlakların
verimliliğinin azalması g) Hayvanlar için su ve besin temin edilememesi h) Orman
ürünlerinde kayıplar i) Orman yangınları j) Orman alanlarının verimliliğinin azalması
k) Su ürünlerinde kayıp l) Ulusal büyümede kayıp, ekonomik gelişmede gecikme m)
Yiyecek üretiminde düşüş, yiyecek stoklarında azalma n) Finansal kaynak bulmada zorluk
kredi riski o) Yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesindeki maliyet artışı p) Çiftçi
gelirlerinde kayıplar r) Turizmde kayıplar s) Enerji üretiminde azalma t) Tarımsal üretimin
doğrudan bağlı olduğu endüstriler de kayıplar u) Üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik v)
Hükümetlerin vergi gelirlerinde kayıplar y) Ulaşımda nehir, göl taşımacılığı kullanan
ülkelerde meydana gelebilecek kayıplar olarak sıralanabilir.
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Çevresel etkiler
İklim değişikliğinin çevresel etkileri; a) Topraktaki su ve rüzgâr erozyonu b) Bitki
alanlarının zarara uğraması c) Su kalitesinin bozulması d) Hava kalitesindeki bozulmalar
e) Hayvanların doğal yaşam alanlarının daralması f) Deniz seviyesi yükselmesine bağlı
olarak, kıyı kesimlerdeki turizm ve tarım alanlarının zarar görmesi.
 Sosyal etkiler
İklim değişikliğinin sosyal etkileri; a) Sosyal huzursuzluk b) Göç olaylarında artış
c) Yoksullukta artış d) Yiyecek kıtlığı e) Sağlıkta (iklim değişikliği nedeniyle görülen
hastalıklarda artışlar) bozulmalar olarak belirtilebilir.
Yakın dönemde ve sonrasında kırsal alanlar için risklerin büyük çoğunluğu su
mevcudiyeti ve arzı, gıda güvenliği ile gıda ve gıda-dışı ürünlerin üretim alanlarında
oynamalar da dâhil olmak üzere tarımsal gelirler üzerinde gerçekleşecektir (IPCC, 2014a;
Hatık, 2015).
IPCC’nin beşinci değerlendirme raporuna göre (IPCC, 2014b; Hatık, 2015), gıda ve
gıda üretim sistemleri göz önünde bulundurulduğunda, 20. yüzyılın sonlarına kıyasla
sıcaklıklarda 2°C’lik ya da daha fazla bir artışın, tropik ve ılıman iklime sahip bölgelerde
yetişen birçok temel ürün için (Buğday, Pirinç ve Mısır) iklim değişikliğine uyum
sağlanmadığı durumda üretimi olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir.
Öngörülen etkiler ürüne, bölgeye ve adaptasyon senaryolarına göre değişiklik
göstermektedir. 20. Yüzyıla kıyasla 2030-49 yılları için öngörülerin %10’u ürün alımında
%10’dan fazla bir artış tahmininde bulunmaktayken, öngörülerin %10’u ise %25’ten fazla
ürün kaybına işaret etmektedir (IPCC, 2014a; Hatık, 2015).
Gıdaya erişim, kullanım ve fiyat istikrarı da dâhil olmak üzere gıda güvenliğinin
bütün yönlerinin iklim değişikliğinden etkilenme potansiyeli yüksektir. Deniz balıkçılığı
yakalama potansiyelindeki dağılımın yukarı enlemlere doğru artması tropik ülkelerde arz,
gelir ve istihdam azalışı risklerini arttırarak gıda güvenliği için potansiyel risklere işaret
etmektedir (IPCC, 2014b; Hatık, 2015).
4. Değerlendirme Raporundan (IPCC, 2014a; Hatık, 2015) bu yana üretimde kilit
konumdaki bölgelerdeki sert iklim koşullarını takip eden gıda ve tahıl fiyatlarındaki ani
artışlar mevcut piyasaların diğer faktörlerin yanında sert iklim koşulları karşısındaki
kırılganlığını gözler önüne sermektedir. Olumlu etkiler arasında gıda üretiminde kaymalar
öngörülmekte olsa bile bu konuda olumsuz etkiler olumlu etkilere göre çok daha ağır
basmaktadır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
İkincil verilerin kullanıldığı bu çalışmada, konu ile ilgili çeşitli araştırmalar,
yayınlar, raporlar ve istatistikler ana materyali oluşturmuştur. Verilerin değerlendirilmesi
ve bulguların yorumlanmasında bu kaynaklardan yararlanılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bilimsel ve teknik çalışmalar yapan “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli”
HİDP’nin 2007 sonunda açıkladığı ve Bali’de Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda
tartışılan raporuna göre “iklim değişikliğine yol açan etkenlerin %90’dan fazlasının insan
faaliyetleri sonucu oluştuğu” ortaya konmuştur. Söz konusu etkenlerin başında sera
gazlarının (SG- karbondioksit, metan, azot oksit, vb. gazlar) atmosfere salınması
gelmektedir. İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri incelendiğinde, önce daha ılıman
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olan iklim ve atmosferde artan CO2 (karbondioksit) miktarının 2050’ye kadar tarım
ürünleri verimini bir miktar arttıracağı görülmektedir. Kuzey bölgelerin gelecekte daha
ılıman ve sıcak iklime sahip olması öngörüsüyle, tarımsal ürün deseni ve verimde, buna
bağlı olarak da bazı konularda endüstri, taşımacılık gibi sektörlerde önemli değişiklikler
olacaktır (Uzmen, 2008). Özellikle; Rusya, Kanada, Kazakistan, Ukrayna ve Kuzey AB
ülkeleri gibi kuzey bölgelerde olan ülkelerde meydana gelen rekolte artışı küresel
ısınmanın bir sonucu olarak kabul edilebilir. Bunun etkisi olarak uluslararası denizyolu
tarımsal ürün taşımacılığı faaliyetlerinin bu bölgelerde artış göstereceği gerçeği ortaya
çıkmaktadır (Fışkın ve Zorba, 2016). Diğer taraftan fosil yakıtların (petrol, kömür,
doğalgaz) kullanılmasından ortaya çıkan CO2’in bitkilerin büyümesini biraz hızlandıracağı
bilinmekle beraber aynı zamanda fosil yakıtlardan kaynaklanan yeryüzüne yakın
atmosferde “ozon” miktarındaki artış tam tersi etki yaparak CO2 artışının sağlayacağı
verim artışının süratle yok olmasına neden olabilecektir (Uzmen, 2008).
Yakın gelecekte içme ve kullanma suyu, tarım ve sanayi ihtiyaçları açısından
miktar ve kalite olarak temiz su temini oldukça zorlaşacaktır. Dünyanın bazı yerlerinde
aşırı yağışlar, sel ve taşkınlara dolayısıyla tarım ürünlerinin zarar görmesine, can ve mal
kayıplarına yol açarken, diğer başka yerlerinde görülecek olan aşırı kuraklıklar can
kayıplarına, göçlere, tarım ürünlerinin zarar görmesine, dolayısıyla açlığa sebep olacaktır
(Uzmen, 2008).
Tüm dünyada 1980-2015 yılları arasında doğal afetlere ve dolayısıyla kayıplara
neden olan olayların %91’i Şekil 1’ de görüldüğü gibi iklim kaynaklıdır ve toplam 15700
kayıp ve zarar olayı bildirilmiştir. Bu olayların %9’u jeofiziksel (deprem, tsunami ve
volkanik aktiviteler); %40’ı meteorolojik olaylar (fırtınalar); %39’u hidrolojik olaylar (sel
ve taşkınlar) ve %12’si iklimsel olaylar (aşırı sıcaklık, kuraklık, orman yangınları)
nedeniyle gerçekleşmiştir. Toplam ekonomik kayıbın, 4050 milyar $ olduğu
belirtilmektedir (MünichRE, 2016).
İklimsel olaylar
12%

Jeofiziksel olaylar
9%

Hidrolojik olaylar
39%

Meteorolojik
olaylar
40%

Kaynak: MünichRE (2016)

Şekil 1. Dünyada kayıplara neden olan olaylara ilişkin dağılım-(1980-2015)
Ayrıca insanlar için hayati öneme sahip akarsuları besleyen dağlardaki kar ve buz
kütlelerindeki azalma, yaz aylarında, yani suya en fazla ihtiyaç duyulduğu zamanlarda
akarsuların yeterince su taşıyamamasına yol açacaktır. İklim değişikliğinin insan sağlığına
ve ekosistemlere olan olumsuz etkileri de giderek artacaktır. Sıcaklıkların artması bazı
mikropların daha uzun süre yaşamasını ve yayılmasını kolaylaştıracaktır (Uzmen, 2008).
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IPCC’ye göre (IPCC, 2014a; Hatık, 2015) yüzyılın ortalarına kadar, öngörülen
iklim değişikliği etkilerinin 21. yüzyıl boyunca iklim değişikliğinin başta düşük gelirli
gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere birçok bölgede sağlık problemlerini arttırması
beklenmektedir. Bu problemler arasında; sıklaşan sıcaklık dalgaları ve yangınlardan dolayı
meydana gelebilecek yaralanmalar, hastalıklar ve ölümler; yoksul bölgelerde azalan gıda
üretimi sebebiyle artan yetersiz beslenme problemleri; gıda ya da su kaynaklı ya da vektör
kaynaklı hastalıklarda artış yer almaktadır.
Değişen iklim koşulları ekosistemlerin yapısını değiştirecek, bazı canlı türleri yok
olacaktır. Birçok ülke iklim değişikliğinin dünya ekonomisine ve kendi ulusal ekonomisine
ne kadar zarar vereceğini, ortaya konan iklim değişikliği modellerine göre hesaplamaya
başlamıştır. Yapılacak önleme çalışmalarının maliyetini, hiçbir şey yapılmama durumunda
ortaya çıkacak maliyetten düşük olacaktır (Uzmen, 2008). 2050’li yıllarda iklim
değişikliğinin neden olacağı ekonomik kayıpların, yıllık ortalama 1 trilyon $ civarında
olacağı tahmin edilmektedir (Hallegatte ve ark., 2013).
Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin tarımsal üretime dayanması, iklim
değişikliğinin etkilerinin daha fazla hissedilmesine neden olmaktadır. Türkiye
ekonomisinde milli gelirin %9’unu oluşturan, ihracatın %10’unu ve istihdamın %25’ini
sağlayan ve tarıma dayalı sanayinin ana kaynağı olan tarım sektörü, ekonomi içindeki
önemini halen korumaktadır. Küresel ısınmanın Türkiye üzerinde yaratacağı etkilerin,
farklı biçimde ve değişik boyutlarda ortaya çıkacağı beklenmektedir. Oluşan iklim
değişiklikleri tarımsal faaliyetlerde, hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında
değişikliklere neden olacak, su kaynakları açısından önemli sorunlara neden olabilecektir
(Bayraç ve Doğan, 2016).
İklim değişikliği ile birlikte yağışların mevsimsel dağılımı ve miktarı değişmeye
başlamıştır. Kısa süreli şiddetli yağışlar ve yükselen sıcaklıklarla buharlaşma miktarı
artmaktadır. Kutuplardaki buzulların erime hızında artış meydana gelmektedir. Deniz
seviyesinin yükselmesi, kıyılardaki bazı yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlamıştır ve
yeraltı sularının tuzlanması tehlikesini her geçen gün arttırmaktadır.
Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle kıyısal kesimler tuzlu suyun içeri
girmesine bağlı önemli ekonomik sorunlara maruz kalacaktır. Güney Avrupa’da yaz
turizmi ve ürün üretimi sıcaklık ve kuraklıktan belirgin bir biçimde etkilenecektir. Güney
Avrupa ve Alpler örneğinde olduğu üzere pek çok yaz ve kış turizm merkezi bu niteliğini
kaybedecektir. Deniz yükselmesi balıkçılık sektörünü etkiyecek, turizm ve balıkçılık
sektöründe çalışan insanlar göç etmeye mecbur kalacaklardır. Afetlerin nicelik ve
niteliğindeki artış büyük ekonomik kayıpları beraberinde getirecektir. Deniz seviyesindeki
bir metrelik bir yükselme özellikle küçük adalar, deltalar ve deniz seviyesi ya da deniz
seviyesinin altındaki ülkeler için hayati bir tehdit oluşturacak, deniz seviyesinin bu oranla
yükselmesi halinde Uruguay %0.05, Mısır %1, Hollanda %6, Bangladeş %17.5 ve
Marshall adaları %80 oranında toprak kaybına uğrayacaktır. Afrika’da deniz seviyesindeki
yükselme 21. yüzyılın sonunda alçak kıyısal alanlarda geniş bir nüfusu etkileyecek,
Afrika’da 2020 yılına kadar 75 ile 250 milyon insan iklim değişikliğinin neden olduğu su
stresini yaşayacaktır (Şahin, 2009).
İklim değişikliği hem tarımı etkilemekte hem de, tarımsal faaliyetler iklim
değişikliğine neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin tarımsal üretime
dayanması, iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla hissedilmesine neden olmaktadır.
İklim değişikliği sonucu, tropikal ve sub-tropikal bölgelerdeki tarımsal faaliyetler sıra dışı
sel ve kuraklıklardan olumsuz yönde etkilenirken, ılıman bölgelerdeki ürün yetiştirme
sezonunun uzaması sonucu tarımsal üretimin daha fazla olması beklenmektedir (Bayraç ve
Doğan, 2016).
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Sellerde tarım alanları etkilenmektedir. Bu durum ekolojinin zarar görmesine ve
tarımsal ürünlerde fiyat artışına neden olmaktadır. İklim değişikliği ile mücadele
çerçevesinde, her tarlanın drenaj sistemi özel olarak planlanmalıdır. Ayrıca bazı bölgelerde
aşırı sulama ve drenaj sorunu nedeniyle toprağın tuzlulaşması ve verim azalması
görülmektedir. Su kaynaklarının planlanarak doğru bir biçimde kullanılması iklim
değişikliği ile mücadelede alınacak en önemli tedbirlerden biridir.
3.1. İklim Değişikliğinin Tarıma ve Üretim Ekonomisine Etkileri
Sıcaklık, yağış, atmosferdeki CO2 içeriği ve diğer ekstrem olayların sıklığı ürün
rekoltesi ve verimi, hasat zamanını ve çayır-meralar açısından otlatma zaman ve verimini
değiştirmektedir. Kuraklık ya da aşırı yağışların sıklığı ve şiddeti çoğaldıkça, tarımsal
kayıplar artmaktadır. Aşırı sıcaklıklar, toprakta zararlı mikroorganizmaların üremesine
neden olmakta, fotosentezi yavaşlatmakta bunun sonucu olarak, bitki büyümesi ve
döllenme yeteneği azalmaktadır. Aşırı yağışlar sonucu topraktaki su doygunluğunun
artması, topraktaki oksijen miktarının azalmasına ve nem artışına bağlı bitkilerde
böceklenme ve hastalıkların çoğalmasına sebep olmaktadır (Bayraç ve Doğan, 2016).
Sıcaklıkta ortaya çıkan artışlar, topraktaki nem seviyesini dengelemek için sulama
işleminin yapılmasını gerektirmektedir. Aşırı sıcaklık toprağın azot miktarı, pH değeri ile
mikro bakteriyel bileşimini değiştirmekte ve böylece, topraktaki besin elemanlarını
olumsuz yönde etkileyerek üretim potansiyelini düşürmektedir. Verimli arazilerin
azalması, ülkelerin ekonomik dengelerinin değişmesine, yaşam kalitesinin düşmesine,
organik besinlerin azalmasıyla birlikte beslenme nitelik ve niceliğinin zayıflamasına yol
açmaktadır. Sıcaklık artışı hayvanlarda ölüm oranları, yem ve ilaç tüketim miktarları,
hastalık ve parazitlerin artması, canlı ağırlık, et-süt üretim ve verimi ile gebelik oranları
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sıcaklık rejimindeki değişiklikler, yağmur, kar
yağış zaman-miktarını ve dolayısıyla yeraltı ve yerüstü su miktarını etkilemektedir.
Sıcaklıktaki artış buharlaşmayı hızlandırmakta ve bu durum da, sulama suyu hacminin
düşmesine neden olmaktadır. Asya, Afrika ve Amerika kıtalarındaki büyük kuyular ve
akiferler kurumakta, taban suyu seviyeleri düşmekte, sulak ve bataklık alanlar giderek yok
olmaktadır. Buna karşın buharlaşmanın artması sonucu yeryüzünde daha nemli bir hava
hâkim olacak ve buna bağlı olarak yağışlarda artış gözlenecektir. Aşırı yağış koşulları, sel
ve su taşkınları riskini de artırmaktadır. Ayrıca yağışların çoğaldığı bölgelerde aşırı
sıcaklık nedeniyle buharlaşmadaki artış, buraların kuraklaşmasına neden olacaktır (Bayraç
ve Doğan, 2016).
Su kaynaklarının planlanması, iklim parametreleri hesaba katılarak yapılmalıdır.
Özellikle son yıllarda rekreasyon amaçlı gölet yapımı hız kazanmıştır. Bu gibi yanlış
uygulamalardan vazgeçilmelidir. Çünkü gölet sayısının çok olması demek daha fazla
yüzey ve daha fazla buharlaşma yani ana barajı besleyen su kaynaklarının yok olması
demektir. Bu nedenle dünyada birçok çiftçi özellikle kurak zamanlarda barajlarda sulama
yapacak su bulamamaktadır.
Tarımın insan beslenmesi yanında ekonomik bir faaliyet olması nedeniyle, iklim
değişiklikleri sonucu oluşan üretim azlığı veya fazlalığı ekonomik dengeleri de büyük
ölçüde değiştirmektedir. Üretim miktarının azalması sonucu tarım fiyatlarının artması
enflasyon üzerinde, tarım ürünlerindeki arz açığının ithalatla karşılanması cari açık
üzerinde, tarım sektöründe çalışan sayısının azalması işsizlik üzerinde, üreticilerin
kuraklığı bağlı zararlarının bir bölümü ya da tamamının hükümetler tarafından
karşılanması ise, bütçe üzerinde olumsuz yönde etki oluşturmaktadır (Bayraç ve Doğan,
2016).
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İklim değişikliği değer zincirini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle günümüzde
tarımsal üretim yapan ülkeler ihracatını iklim değişikliğine göre şekillendirmeye
başlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin hayat standartlarındaki artış, gıdadan tüm sektörlere
daha fazla tüketmelerine neden olacaktır. Bu da iklim değişikliği ile azalan verimlere
rağmen, tarım ürünlerine olan talebi arttıracaktır. Arz talep dengesinin bozulmasıyla
meydana gelen fiyat artışı, ileride önlem alınmazsa tarımsal ürünlere ulaşmayı çok daha
zor bir hale getirecek seviyeye gelecektir. İklim değişikliğine bağlı tarım ürünlerinin
fiyatlarında meydana gelen yükselmeler, yoksul kesimi daha da yoksullaştırmaktadır. İklim
değişikliğine uygun beslenme programları oluşturulmalı, tüketim alışkanlıkları
değiştirilmelidir. Sağlıklı yaşam ve diyet programlarının yaygınlaştırılması, tüketim
miktarını düşüreceğinden iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadelede fayda
sağlayacaktır.
Günümüzde biyoyakıt kullanımı küresel ısınma ile mücadele, petrol kaynak ve
fiyatlarındaki istikrarsızlıklar gibi nedenlerle her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan
biyoyakıt üretim ve tüketimindeki hızlı artış gıda güvencesini olumsuz yönde
etkilemektedir. Çünkü yakıt için kullanılan bitkilerin üretimine ayrılan tarım arazileri gıda
üretiminden çekilmekte ve böylelikle gıda üretim miktar ve fiyatlarında istikrarsızlığa
neden olmaktadır (Erbaş ve Arslan, 2015; Yalçın ve ark., 2016).
Birçok ülkede verimi düşük çeşitler yetiştirildiği için, tarım ürünlerinin üretim
alanları diğer ülkelere göre fazla olduğu halde, elde edilen gelirleri düşük olmaktadır.
Verimi, kalitesi yüksek, hastalıklara ve iklim değişikliğinin etkilerine dayanıklı, su
tüketimi düşük çeşitlerin ıslahına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına verilen
destekler sürekliliğini kaybetmemelidir (Gökkür, 2017).
İklim değişikliği etkilerine hassas bir bölge olan Akdeniz Havzası'nda bulunan
Türkiye'nin ikliminde de küresel değişikliklerle benzerlikler gözlenmektedir. IPCC 4.
Değerlendirme Raporunda ve son yayınlanan 5. Değerlendirme Raporunda Akdeniz
Havzası’nda genel sıcaklık artışının 1°-2°C’ ye ulaşacağı, kuraklığın geniş bölgelerde
hissedileceği ve özellikle iç kesimlerde sıcak hava dalgalarının ve aşırı sıcak günlerin
sayısının artacağı ifade edilmektedir. Türkiye’de ise yıllık ortalama sıcaklığın gelecek
yıllarda 2,5°-4°C artacağı, Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 4°C’ yi, iç bölgelerinde ise
bu artışın 5°C’ yi bulacağı tahmin edilmektedir. Gerek IPCC raporu, gerekse yürütülen bir
dizi ulusal ve uluslararası bilimsel model çalışmaları, Türkiye’nin yakın gelecekte daha
sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını
ortaya koymuştur. Aynı çalışmalarda 2011-2040 dönemleri için Türkiye’nin çoğu
bölgesinde kış ve ilkbahar yağışlarında %30’a varan bir artış öngörülmekte; ancak yüzyılın
ikinci yarısında, kış yağışlarının Türkiye’nin güney ve batı kesimlerinde %20’ye varan bir
düşüş göstereceği tahmin edilmektedir. Benzer şekilde ilkbahar yağışlarının da Türkiye’nin
iç ve güney kısımlarında azalacağı tahmin edilmektedir. Buna rağmen, yağışların her iki
mevsimde de Türkiye’nin kuzey kesimlerinde artacağı tahmin edilmektedir. Son dönemin
kış mevsimi yağış değişiklikleri yüzyılın ikinci yarısına benzerlik göstermektedir. Belki de
en temel fark değişikliklerin güçlenmesidir. Diğer bir deyişle, son dönemde yağış
düşüşlerinin olduğu bölgeler çok daha kuru, yağışlarda artışın olduğu bölgeler ise çok daha
ıslak olacaktır (Silkin, 2014).
3.2. İklim Değişikliğinin Olumlu Etkileri
Maslin (2004); Batan ve Toprak (2015) ise iklim değişikliğinin etkisi ile bazı
bölgelerde bitki türlerinde de farklılaşma yaşanacağını, bazı bitki türlerinin ise değişen
iklimden avantaj sağlayacağını, özellikle kuzeye doğru yayılma alanını genişleteceğini ve
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bu yeni türlerin bazı bölgeler için olumlu etkilerinin olacağını ileri sürmektedir.
Ekosistemlerin küresel ısınma nedeniyle değişmesi, yaşam zonlarının kuzeye doğru
kaymasına neden olabilmektedir. Sıcaklık nedeniyle hem hayvan hem de bitki
popülasyonlarının yaşam ortamları değişim gösterecektir. Demir ve Cevger (2007); Batan
ve Toprak (2015) ısınmaya bağlı olarak soğuk bölgelerde çayır ve otlak alanlarının
artacağını ve bu bölgelerde hayvancılığın gelişmesine katkı yapacağını vurgulamaktadır.
Sıcaklık artışları bitki büyüme dönemlerini kısaltmakta, erken ekim ve hasat olanağı ortaya
çıkmaktadır. Sıcak bölgelerde yetişen bitkilerin ılıman bölgelerde de yetişmesine olanak
vermektedir. Ayrıca, emisyon ticareti tarımsal faaliyetlerle uğraşanlara yeni bir gelir
kaynağı imkanı vermektedir (Bayraç ve Doğan, 2016).
Diğer taraftan artan ısınmaya bağlı olarak nem ve sıcaklık oranında beklenen
değişimler böcek metabolizmalarının işlevini, üreme kapasitesini, beslenme alışkanlıklarını
ve tüm bunlara bağlı olarak da yayılış alanlarını etkileyecektir. Farklı böceklerin farklı
lokasyonlara yerleşmesi, terk edilen bölge için ürün artışı gibi olumlu etkilerinin de olacağı
söylenebilir (Canlı, 2010; Batan ve Toprak, 2015).
İklim Değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığının artmasından dolayı balıkların
daha kuzeye, yani daha serin sulara göç etmesi yöre halkının geçim kaynağının
yitirilmesine neden olabilecektir. Bu durumda, başka geçim kaynaklarına yönelerek
(balıkçılık yerine, hayvancılık ya da arıcılık gibi) yeni geçim kaynakları yaratılabilir.
Başka bir ifade ile yeni duruma göre yeni ekonomik sektörler önerilebilir (Batan ve
Toprak, 2015). Örneğin; Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın 2013 yılında yayımlanan
“İklim Değişikliği ve Denizler Raporu” na göre küresel iklim değişikliği, bazı denizlerde
tür çeşitliliğine neden olabilmektedir. Raporda yeni türlerin Doğu Akdeniz’e girmesinin
nedeni olarak deniz suyu sıcaklığının artması ve bunun sonucu olarak türlerin güneyden
kuzeye doğru göç etmesi olarak açıklanmaktadır. Marmara ve Karadeniz’de 20 yıl önce
nadir olarak bulunan Sardalya, Kupes ve Salpa gibi balıkların şu an sıkça görülmesi ve
avcılığına başlanması deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle ilişkilendirilmektedir (TDAV
2013; Batan ve Toprak, 2015).
Küresel iklim değişikliği bazı bölgelerde yağışların artmasıyla beraberinde daha
fazla ormanlık alan getirecektir. Ormanlık alanların artması ise küresel iklim değişikliğini
yavaşlatacaktır. Avrupa’da özellikle; dağlık bölgeler, kıyı bölgeleri, sulak alanlar ile
Akdeniz Bölgesi savunmasız alanlar olarak bilinmektedir. Bu bölgelerde iklim
değişikliğinin bazı olumsuz etkileri söz konusu olsa da bazı olumlu etkilerinin de
beklendiği söylenebilir (EEA, 2005; Batan ve Toprak, 2015).
4. SONUÇ
İklim değişikliği ile mücadelede küresel olarak hareket etmek önemlidir. Bununla
beraber her ülkenin kendi önlem ve uyum politikalarını ülke gerçeklerine göre belirlemesi
gerekmektedir. Hepsinden de önemlisi iklim değişikliği ile mücadele için kaynak
ayrılmalıdır.
Mevcut yaşanan değişimler ve gelecekle ilgili öngörülerde; iklim değişikliği,
ekonomi, çevre ve sosyal yaşamı etkilemektedir. İklim değişikliği tüm canlıların yaşam
alanlarını, tarım sektörünü ve diğer sektörleri, gıda güvenliği ve güvencesini, uluslararası
ticareti, olumsuz yönde etkilemektedir. Olumsuz etkiler ve riskler olacağı gibi birtakım
olumlu etkileri de olabilecektir. Bu değişime ayak uydurabilmek için öncelikle ekolojinin
ve doğal kaynakların korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.
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Yenilenebilir ve güvenli enerji sağlayan teknolojilerin yaygın olarak kullanılması,
sera gazı salımının azaltıldığı, suyun verimli kullanıldığı yeni tarım ve sanayi politikaları
iklimdeki değişim hızını yavaşlatmak için yapabileceklerimiz arasındadır.
İklim değişikliği ile mücadelede dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus da,
orman alanlarının korunması ve arttırılmasıdır. Tarım ve orman arazilerini amaç dışı
kullanımının engellenmesi ve bu konuda kararlılık gösterilmesi gerekmektedir. Tarımsal
yatırımlar, ülkelerin rekabet güçleri dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Sektörlerin
kurulacağı alanlar iyi bir ön fizibilite çalışması yapılarak planlanmalıdır. Verimli arazilere
tarım sektörü, verimsiz arazilere sanayi sektörü yerleştirilmelidir.
Tarımda sürdürülebilir bir su yönetiminin sağlanması, arazilerin özelliklerine göre
seçilen bitki deseni için en uygun sulama yönteminin belirlenmesi, projelenmesi ve
bölgelere göre uygun sulama programlarının uygulanması, su hasadı tekniklerinin
uygulanması, arıtılmış atık suların ve drenaj sularının tarımda yeniden kullanılması doğal
kaynakların sonraki nesillere aktarılmasına katkı sağlayacaktır. Toprak ve su kaynaklarının
korunmasına yönelik uluslararası yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
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Özet
Gıda güvenliği, insanların sağlıklı ve aktif bir yaşam için beslenme ihtiyaçlarını karşılayan, yeterli
ve sağlıklı gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak erişmek olarak tanımlanabilir. Küresel gıda
güvenlik endeksi 2012 yılından beri yayınlanmakta olup fiyat, ulaşılabilirlik, uygunluk, kalite ve
güvenlik başlıkları altında gıda güvenliğine dair gelişmeleri ortaya çıkarmakta ve 113 ülkenin tarım
alanındaki yatırımlarını, işbirliklerini, politikalarını ve etkilerini 28 farklı gıda güvenliği
göstergesine göre ölçmektedir. Gıda Güvenliği İndeksi’ne göre; 2016 yılında gelir seviyesinin
artması, global ekonomideki iyileşme ve gıda fiyatlarının düşmesine bağlı olarak indeks geçtiğimiz
yıla kıyasla azda olsa bir artış göstererek 57.3’e yükselmiştir. İndeksin 2016 yılı sonuçlarına göre
dünyada küresel gıda güvenliğinde iyileşmeler yaşanmakla birlikte, özellikle iklimdeki küresel
değişiklik tarımsal piyasaları etkileyecek politikalar bakımından bir riski de göstermektedir.
Küresel Gıda Güvenliği İndeksi’nde Türkiye, 2016 yılında 113 ülke arasında 45. sırada yer almış
olup, en yüksek puanını kalite ve güvenlik alanında alırken, ulaşılabilirlik ve uygunluk alanında ise
düşüşler yaşamıştır. Bu çalışmada, gıda güvenlik endeksinin ülkeler itibari ile karşılaştırması
yapılarak, hangi ülkelerin gıda açısından güvenli, hangi ülkelerin risk altında olduğu ve ülkelerin
avantajlı-dezavantajlı olduğu unsurlar incelenecektir. Ayrıca, küresel gıda endeksindeki unsurları
dikkate alınarak Türkiye’nin gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabilmesi için yapılması gerekenler
araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gıda, Gıda Güvenliği, Küresel Gıda Güvenliği Endeksi

LAST DEVELOPMENTS IN GLOBAL FOOD SAFETY INDEX AND
TURKEY
Abstract
Food safety can be defined as physical, social and economic access to adequate and healthy food
that meets the nutritional needs of people for a healthy and active life. The global food safety index
has been published since 2012 and it shows improvements in food safety under the headings of
price, availability, suitability, quality and safety and measures the investments, cooperations,
policies and impacts of agriculture in 113 countries according to 28 different food safety indicators.
According to the Food Safety Index; Due to the increase in income level in 2016, the improvement
in the global economy and the decline in food prices, the index rose to 57.3, slightly higher than the
previous year. With the global food safety improvement in the world, according to the index's 2016
results, the global climate change in particular also poses a risk to policies affecting agricultural
markets. In the Global Food Security Index, Turkey ranks 45th out of 113 countries in 2016, while
its highest score is in the area of quality and safety, while in the area of accessibility and
compliance it is declining. In this study, comparing the food safety index with the countries will be
examined to see which countries are safe for food, which countries are at risk, and which countries
are advantageous and disadvantaged. In addition, considering the elements of the global food
indices, what needs to be done in order to reach Turkey's level of developed countries will be
investigated.
Key Words: Food, Food Safety, Global Food Security Index
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1.GİRİŞ
Dünya’da son yıllarda tüm ülkelerin ilgilendiği temel konuların başında gıda
güvenliği/ gıda güvencesi sorunları gelmektedir. Bunun en önemli nedenleri artan dünya
nüfusu, iklim değişikliği, tarım ürünlerinin beslenme dışında alternatif kullanım alanlarının
artması ile ortaya çıkan talep artışı ve Dünya’nın belli yerlerinde yoğun olarak yaşanan
açlık tehlikesinin küresel bir sorun olarak kabul görmesidir. Bunun dışında hayvansal ve
bitkisel ürünlerde insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden hastalık, zirai mücadele ilaç
kalıntıları gibi unsurlar da bu süreçte önemli olmuştur (Yüksel ve ark., 2014).
Gıda güvenliği/güvencesi, insanların sağlıklı ve aktif yaşamlarını sürdürebilmeleri
için yeterli, güvenli, besin değeri yüksek gıdaya her zaman ulaşabilmeleri olarak
tanımlanmakta ve “gıdanın bulunabilirliği”, “gıdaya erişim” ve “kalite ve güvenlik”
unsurlarını içermektedir (Giray, 2007, Anonim, 2014, Demirbaş, 2005). Gıda güvenliği
sorunu sadece az gelişmiş ülkeler için değil gelişmiş ülkeler için de önemli bir sorun olarak
görülmekte ve küresel bir boyut kazanmaktadır.
Küresel Gıda Güvenliği İndeksi 2012 yılından bu yana yıllık olarak hazırlanmakta
olup, hâlihazırda 113 ülkenin tarım alanındaki yatırımlarını, işbirliklerini, politikalarını ve
etkilerini 28 farklı gıda güvenliği göstergesine göre ölçmekte ve ülkeleri 1’den 100’e kadar
puanlamaktadır.
Ülkelerin gıda güvenliğini farklı faktörler etkilemekte olup gıda güvenliği üzerine
hangi faktörlerin nasıl etki ettiği EIU tarafından oluşturulan küresel gıda güvenlik endeksi
ile ortaya konmaktadır. Küresel Gıda Güvenliği Endeksi bulunabilirlik, erişebilirlik ve
kalite-güvenlik olmak üzere 3 ana bölümden oluşmakta ve bunlar da kendi aralarında alt
gruplara ayrılarak toplamda 28 gösterge ile incelenmektedir (Anonim, 2014, Anonim
2014a, Anonim 2013).
A- Erişebilirlik: Hane halkı harcamalarının payı olarak gıda tüketimi, küresel
yoksulluk sınırı altındaki nüfusun oranı, kişi başına GSYH, tarımsal ithalat tarifeleri,
çiftçilerin finansmana erişimi, gıda güvenliği net programının varlığı
B- Bulunabilirlik: Arz yeterliliği, tarımsal ARGE’ye yapılan kamu harcamaları,
tarımsal altyapı, tarımsal üretimin oynaklığı, siyasi değişiklikler, yolsuzluk ve rüşvet,
kentsel soğurma kapasitesi, gıda kaybı,
C- Kalite ve güvenlik: Diyet çeşitlendirmesi, beslenme standartları, mikro
besinlerin varlığı, protein kalitesi, besin güvenliği
Küresel Gıda Güvenliği Endeksinin genel amacı, gıda kategorisindeki erişebilirlik,
bulunabilirlik ve kalite ve güvenlik konularını incelemek suretiyle gıda güvensizliğine
karşı en savunmasız ülkeleri değerlendirmektir.
Gıda fiyatları gıda güvenliği üzerindeki en önemli etken olduğu için gıda
fiyatlarındaki dalgalanmaların gıdaya erişilebilirlik üzerindeki etkisi göz ardı
edilmemelidir. Bu nedenle endeksin yayınlanmasını takip eden her çeyrekte gıda fiyatları
düzeltme katsayısı hesaplanarak ülkelerin erişebilirlik puanlarına uygulanmaktadır.
Katsayının hesabı FAO tarafından yayınlanmakta olan Gıda Fiyatları Endeksi’yle takip
edilen küresel gıda fiyatlarındaki değişiklikleri temel almaktadır. Düzeltme katsayısı her
ülke için ayrı hesaplanmaktadır. Küresel fiyat değişikliklerinin ülkelere etkisini ölçmek
için küresel fiyatlar EIU tarafından tanımlanan “yerel gıda fiyatı yansıtılan oranı” ile
çarpılmaktadır (Dağdur ve Olhan, 2015).
Küresel Gıda Güvenliği Endeksi, ülkelerin endeksteki yerinin karşılaştırılması ve
değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere bölgelere ve Dünya Bankası’nın
belirlediği gelir seviyesi sınıflandırmasına göre sınıflandırmıştır (Anonim, 2017).
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Küresel gıda güvenliği endeksinin temel kaynakları; Dünya Bankası, Uluslararası
Para Fonu, Gıda ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ),
Dünya Gıda Programı (WFP), Tarım Bilimi ve Teknoloji Göstergeleri (ASTİ) ve ulusal
istatistiklerdir. EIU tarafından yapılan hesaplamalarda uluslararası veri kaynaklarının yanı
sıra ilgili Bakanlık, kalkınma bankaları ve sivil toplum kuruluşlarının verileri de
kullanılmaktadır (Yüksel ve ark., 2014).
Yapılan bu çalışma ile Küresel Gıda Güvenliği Endeksi’nin sonuçlarını dünya ve
Türkiye açıdan değerlendirmek ve Türkiye’nin gıda güvenliği açısından durumunu ortaya
koymak amaçlanmıştır.
2. KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ ENDEKSİNDE SON GELİŞMELER VE
TÜRKİYE
Endekse göre ülkeler gıda güvenliği açısından dört grupta sınıflandırılmaktadır. Bu
gruplar: 72.2 – 89.3 arasında puan alan ülkeler gıda güvenliği açısından en iyi durumda,
54.5 – 72.2 arasında puan alan ülkeler iyi durumda, 38.4 – 54.5 arasında puan alan ülkeler
orta durumda, 24.8 – 38.4 arasında puan alan ülkeler iyileştirme gereken durumda olan
ülkeler olarak gruplandırılmışlardır. Bu sınıflandırmaya göre (Anonim, 2017).
 72.2 – 89.3 arasında puan alan; ABD, İrlanda, Singapur, Avustralya, Hollanda,
Fransa, Almanya, Kanada, İngiltere, İsveç, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre,
Danimarka, Portekiz, Avusturya, Finlandiya, İsrail, İspanya, Katar, Belçika, İtalya,
Japonya, Şili, Çek Cumhuriyeti, Umman, Kuveyt, G. Kore ve Polonya gıda
güvenliği açısından en iyi durumda olan ülkelerdir.
 54.5 – 72.2 arasında puan alan; Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, S. Arabistan,
Bahreyn, Macaristan, Malezya, Uruguay, Arjantin, Kosta Rika, Meksika, Slovakya,
Brezilya, Çin, Romanya, Panama, Türkiye, Belarus, G. Afrika, Rusya, Kolombiya,
Bulgaristan, Tayland, Sırbistan, Tunus, Botsvana, Peru, Ekvador, Azerbaycan, Mısır
ve Vietnam gıda güvenliği açısından iyi durumda olan ülkelerdir.
 38.4 – 54.5 arasında puan alan; Ürdün, Venezuela, Fas, Ukrayna, Dominik
Cumhuriyeti, Sri Lanka, Cezayir, Paraguay, Kazakistan, El Salvador, Bolivya,
Endonezya, Özbekistan, Guatemala, Filipinler, Hindistan, Nikaragua, Honduras,
Gana, Pakistan, Myanmar, Uganda, Nepal, Kenya, Fildişi Sahilleri ve Kamerun gıda
güvenliği açısından orta durumda olan ülkelerdir.
 24.8 – 38.4 arasında puan alan; Senegal, Ruanda, Benin, Kamboçya, Nijerya, Mali,
Tacikistan, Togo, Tanzanya, Bangladeş, Suriye, Gine, Etiyopya, Sudan, Yemen,
Angola, Zambiya, Laos, Madagaskar, Malawi, Burkina Faso, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Haiti, Mozambik, Nijer, Çad, Sierra Leone ve Burundi gıda güvenliği
açısından iyileştirilmesi gereken ülkelerdir.
Türkiye’nin 2016 yılında genel indeks puanı 2012 yılına göre %2.1 oranında artarken
2015 yılına göre %0.5 oranında azalarak 63.6 olmuştur. Küresel Gıda Güvenliği
İndeksi’nde Türkiye, 2012 yılında 105 ülke arasında 40. sırada iken 2016 yılında 113 ülke
arasında 45. sırada yer almıştır (Çizelge 1). Türkiye gıda güvenliği açısından iyi ülkeler
arasında yer almaktadır.
Gıda Güvenliği İndeksi ’ne göre 2016 yılında; ülkeler genelinde gelir seviyesinin
artması, global ekonomideki iyileşme ve gıda fiyatlarının düşmesine bağlı olarak indekste
yer alan 113 ülkenin genel notu geçtiğimiz yıla kıyasla 0.6 puan artış göstererek 57.3’e
yükselmiştir. İndeksin 2016 sıralamasına bakıldığında ilk üçe giren ülkeler ABD, İrlanda
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ve Singapur olmuştur (Çizelge 1). Endeksin son üç sırasında Çad, Sierra Leone ve Burundi
yer almaktadır.
Çizelge 1. Yıllar itibari ile en iyi 10 ülkenin küresel gıda güvenliği endeks puanları
Sıralama
1
2
3
4
4
6
6
8
8
10
45

Ülkeler
ABD
İrlanda
Singapur
Avustralya
Hollanda
Fransa
Almanya
Kanada
İngiltere
İsveç

2012

Türkiye

86.1
82.1
82.5
81.7
82.9
83.5
81.2
82.3
78.8
80.7

2013
85.6
81.4
80.8
81.0
82.4
83.0
80.9
81.0
79.0
80.1

2014
86.2
81.8
83.4
80.5
82.8
81.5
81.5
81.4
79.4
80.3

62.3

63.0

62.5

2015
85.8
82.3
83.0
81.8
82.2
81.6
81.6
81.5
79.3
80.0

2016
86.6
84.3
83.9
82.6
82.6
82.5
82.5
81.9
81.9
81.3

64.1

63.6

Kaynak: http://foodsecurityindex.eiu.com/

2015 yılına göre 2016 yılında küresel gıda indeksinde en iyi gelişme gösteren ülke
sıralamasında %2.7 oranında artış ile Endonezya ve Myanmar, %2.6 oranında artış ile
İngiltere ilk üç sırada yer almaktadır. En kötü gelişme gösteren ülke sıralamasında ise
%4.2 oranında azalış ile Yemen, %3.9 oranında azalış ile Fildişi Sahilleri ve %2 oranında
azalış ile Haiti ilk üç sırada yer almaktadır. Türkiye ise 2015 yılına göre 2016 yılında en
kötü gelişme gösteren ülke sıralamasında yer almakta olup bu sıralamada 11. sırada yer
almaktadır.
İndeksin sonuçları bir yandan tüm dünyada küresel gıda güvenliğinde iyileşmelerin
yaşandığını belirtirken, diğer yandan küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle gıda
konusunda pazarın dengesini etkileyen devlet politikalarının gelecek için risk
oluşturabileceğini göstermektedir.
Çizelge 2. 2016 yılında en iyi ve en kötü gelişme gösteren ülkeler
2015 yılına göre 2016
yılında en iyi gelişme
gösteren 10 ülke
Endonezya
Myanmar
İngiltere
Ekvador
Kolombiya
Honduras
Benin
İrlanda
İsrail
Arjantin

2015 yılına göre
2016 yılı değişimi
(%)
2.7
2.7
2.6
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
2.0
1.9

2015 yılına göre 2016 yılında
en kötü gelişme gösteren 10
ülke
Yemen
Fildişi Sahilleri
Haiti
Suriye
Venezuela
Sierra Leone
Botsvana
Burundi
Malawi
Bahreyn
Türkiye

2015 yılına göre
2016 yılı değişimi
(%)
-4.2
-3.9
-2.0
-1.4
-1.3
-1.1
-0.9
-0.8
-0.6
-0.5
-0.5

Kaynak: http://foodsecurityindex.eiu.com/

Türkiye’nin indekse göre gıda güvenliği konusunda güçlü yönlerinin; beslenme
standartları, gıda güvenliği, küresel açlık sınırı altında yer alan nüfus oranındaki
iyileşmeler, gıda güvenliği programlarının varlığı ve çiftçi finansman programlarına
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ulaşılabilirlik kategorileri olduğu görülmüştür. Aynı zamanda 2015 yılına göre GSYH
kategorilerinde iyileşme kaydedildiği anlaşılmaktadır. En büyük puan kaybı ise siyasi
istikrar riski ve tarımsal gümrük vergisi kategorilerinde olduğu görülmektedir.
2.1. Küresel Gıda Güvenliği Endeksinde Erişebilirlik Değerlendirmesi
İndeksin erişebilirlik açısından 2016 sıralamasına bakıldığında ilk üçe giren ülkeler
93.6 puanla Katar, 90.7 puanla Singapur ve 85.7 puanla Birleşik Arap Emirlikleri
olmuştur. 2016 yılında 2015 yılına göre Türkiye’nin erişebilirlik indeks puanı %1 oranında
azalarak 59.8 olmuştur. Türkiye 2016 yılında 113 ülke arasında erişebilirlik sıralamasında
52. sırada yer almıştır (Çizelge 3). Endeksin son üç sırasında Madagaskar, Nijerya ve
Burundi yer almaktadır.
Çizelge 3. Küresel gıda güvenliği endeksinde ilk 10 ülkenin erişebilirlik puanları
Sıralama
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10

Ülkeler
Katar
Singapur
Birleşik Arap Emirlikleri
ABD
Avustralya
Kuveyt
İrlanda
Avusturya
Almanya
Hollanda

52 Türkiye

2012
93.0
90.0
85.9
85.2
83.4
83.9
82.2
81.9
81.6
81.9

2013
93.0
90.2
86.1
85.4
83.3
84.4
81.8
81.8
81.5
81.6

2014
93.7
90.6
86.3
85.7
83.9
84.0
81.9
82.0
81.7
81.9

2015
93.7
90.6
85.9
85.7
83.4
83.4
82.0
81.9
81.7
81.6

59,5

60,2

60,3

60,8

2016
93.6
90.7
85.7
85.7
83.5
82.8
82.4
81.9
81.7
81.6
59,8

Kaynak: http://foodsecurityindex.eiu.com/

2016 yılında bir önceki yıla göre erişebilirlik kriterinde en iyi gelişme gösteren ülke
sıralamasında %3.5 oranında artış ile Ekvator ve Endonezya, %3.4 oranında artış ile
Paraguay ilk üç sırada yer almaktadır. En kötü gelişme gösteren ülke sıralamasında ise %5
oranında azalış ile Suriye, %3.9 oranında azalış ile Yemen ve %3.2 oranında azalış ile
Venezuela ilk üç sırada yer almaktadır. Türkiye ise erişebilirlik açısından 2016 yılında en
kötü gelişme gösteren ülke sıralamasında yer almakta olup bu sıralamada 6. sırada yer
almaktadır.
Küresel gıda güvenlik indeksinde 2016 yılı erişebilirlik göstergelerine göre; hane
halkı harcamalarının payı olarak gıda tüketiminde ABD, Singapur ve İngiltere ilk üç sırada
yer alırken, Türkiye 49. sırada yer almaktadır. Küresel yoksulluk sınırı altındaki nüfusun
oranında Avustralya, Avusturya ve Azerbaycan ilk üç sırada yer alırken, Türkiye 46. sırada
yer almaktadır. Kişi başına GSYH’da Katar, Singapur ve B.Arap Emirlikleri ilk üç sırada
yer alırken Türkiye 43. sırada yer almaktadır. Tarımsal ithalat tarifelerinde Singapur,
Avustralya, Yeni Zelanda ilk sıralarda yer alırken, Türkiye 110. sırada yer almaktadır.
Gıda güvenliği net programının varlığında Arjantin, Avustralya ve Avusturya ilk sırada yer
alırken, Türkiye 43. sırada yer almaktadır. Çiftçilerin finansmana erişiminde Arjantin,
Avustralya ve Avusturya ilk sırada yer alırken, Türkiye 37. sırada yer almaktadır.
2.2. Küresel Gıda Güvenliği Endeksinde Bulunabilirlik Değerlendirmesi
İndeksin ulaşılabilirlik açısından 2016 sıralamasına bakıldığında ilk üçe giren
ülkeler 87.4 puanla ABD, 85.4 puanla İrlanda ve 83.8 puanla Almanya olmuştur. 2016
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yılında 2015 yılına göre Türkiye’nin ulaşılabilirlik indeks puanı %0.31 oranında azalarak
64.8 olmuştur. Türkiye 2016 yılında 113 ülke arasında ulaşılabilirlik sıralamasında 41.
sırada yer almıştır (Çizelge 4) Endeksin son üç sırasında 37.7 puanla Angola, 37.3 puanla
Nijer ve 36.5 puanla Kongo Dem. Cumhuriyeti yer almaktadır.
Çizelge 4. Küresel gıda güvenliği endeksinde ilk 10 ülkenin bulunabilirlik puanları
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ülkeler
ABD
İrlanda
Almanya
Fransa
İngiltere
Norveç
Hollanda
Yeni Zelanda
İsviçre
Kanada

41 Türkiye

2012
86.1
80.3
81.2
84.8
75.5
81.2
82.5
81.8
81.6
81.8

2013
85.1
79.2
80.7
84.3
76.3
81.3
81.9
81.6
82.5
80.2

2014
86.4
80.3
81.5
80.4
76.9
81.4
82.1
80.2
81.5
80.3

2015
85.7
81.2
81.6
80.8
76.9
80.1
81.3
81.6
81.0
80.5

63.0

63.6

62.3

65.0

2016
87.4
85.4
83.8
82.7
82.6
82.5
82.3
81.8
81.7
81.6
64.8

Kaynak: http://foodsecurityindex.eiu.com/

Küresel gıda indeksinde bulunabilirlik kriterinde 2016 yılında en iyi gelişme
gösteren ülke sıralamasında %5.7 oranında artış ile İngiltere, %5.1 oranında artış ile
Honduras ve %4.8 oranında artış ile Kolombiya ilk üç sırada yer almaktadır. En kötü
gelişme gösteren ülke sıralamasında ise %8.5 oranında azalış ile Fildişi sahilleri, %5
oranında azalış ile Haiti ve %3.7 oranında azalış ile Yemen ilk üç sırada yer almaktadır.
Türkiye ise ulaşılabilirlik açısından 2016 yılında en kötü gelişme gösteren ülke
sıralamasında yer almakta olup bu sıralamada 10. sırada yer almaktadır.
Küresel gıda indeksinde bulunabilirlik ana konusu altında 8 tane gösterge
bulunmaktadır. Buna göre; arzın yeterliliği göstergesinde Belçika, Avusturya ve Türkiye
ilk üç sırada yer almaktadır. Arzın yeterliliği göstergesi altında 2 gösterge bulunmaktadır.
Arzın yeterliliği altında bulunan birinci gösterge olan gıda arzında Belçika, Avusturya ve
Türkiye ilk üç sırada yer alırken, ikinci gösterge olan kronik gıda yardımı bağımlılığında
Cezayir, Arjantin ve Avustralya ilk üç sırada yer alırken Türkiye 11. sırada yer almaktadır.
Tarımsal ARGE’ye yapılan kamu harcamalarında İrlanda, Hollanda ve Umman ilk üç
sırada yer alırken, Türkiye 26. sırada yer almaktadır. Tarımsal altyapıda Avusturya, Fransa
ve Umman ilk üç sırada yer alırken Türkiye 44. sırada yer almaktadır. Tarımsal alt yapı
göstergesi altında 3 gösterge bulunmaktadır. Tarımsal alt yapı altında bulunan birinci
gösterge olan ekin depolama tesislerinin varlığında Cezayir, Angola ve Arjantin ilk
sıralarda yer alırken, Türkiye 11. sırada yer almaktadır. İkinci gösterge olan yol
altyapısında Avusturya, Fransa ve Umman ilk sırada bulunmakta olup Türkiye 33. sırada
yer almaktadır. Üçüncü gösterge olan liman altyapısında Avusturya, Belçika ve Kanada ilk
sırada iken Türkiye 44. sırada yer almaktadır. Tarımsal üretimin oynaklığında Gine, Çin
ve Mısır ilk üç sırada yer alırken Türkiye 34. sırada yer almaktadır. Gıda kaybı varlığında
Finlandiya, Singapur ve ilk sırada yer alırken, Türkiye 95. sırada yer almaktadır.
2.3. Küresel Gıda Güvenliği Endeksinde Kalite ve Güvenlik Değerlendirmesi
İndeksin kalite ve güvenlik açısından 2016 sıralamasına bakıldığında ilk üçe giren
ülkeler 89,7 puanla Portekiz, 88.7 puanla Fransa ve 86.6 puanla ABD olmuştur. 2016
yılında 2015 yılına göre Türkiye’nin kalite ve güvenlik indeks puanı aynı kalarak 69.9
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olmuştur. Türkiye 2016 yılında 113 ülke arasında kalite ve güvenlik sıralamasında 41.
sırada yer almıştır (Çizelge 5). Endeksin son üç sırasında 29.7 puanla Bangladeş, 29.1
puanla Kongo Dem. Cumhuriyeti ve 28 puanla Malawi yer almaktadır.
Çizelge 5. Küresel gıda güvenliği endeksinde ilk 10 ülkenin kalite ve güvenlik
puanları
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ülkeler
Portekiz
Fransa
ABD
Avustralya
Yunanistan
İspanya
Hollanda
Finlandiya
İrlanda
İsrail

41 Türkiye

2012
89.3
88.7
88.1
87.0
87.2
86.7
86.3
84.6
86.8
85.6

2013
89.3
87.4
87.3
86.0
85.7
85.8
85.6
84.4
86.5
85.1

2014
89.3
88.4
86.9
85.8
85.6
85.8
86.8
85.8
85.8
86.4

2015
89.7
88.7
86.6
86.4
86.3
86.2
86.1
86.0
85.8
85.5

2016
89.7
88.7
86.6
86.4
86.3
86.2
86.1
86.0
85.8
85.5

67.6

68.3

68.4

69.9

69.9

Kaynak: http://foodsecurityindex.eiu.com/

Kalite ve güvenlik kriterinde 2016 yılında en iyi gelişme gösteren ülke
sıralamasında %4.7 oranında artış ile Benin, %2.3 oranında artış ile Filipinler ve %2.2
oranında artış ile Peru ilk üç sırada yer almaktadır. En kötü gelişme gösteren ülke
sıralamasında ise %5.9 oranında azalış ile Yemen, %5.8 oranında azalış ile Suriye ve %5.7
oranında azalış ile Bahreyn ilk üç sırada yer almaktadır.
Kalite ve güvenlik göstergelerine göre 2016 yılında diyet çeşitlendirmesi
göstergesinde İsveç, Avustralya ve İspanya ilk üç sırada yer alırken Türkiye 55. sırada yer
almaktadır. Beslenme standartları açısından ise Arjantin, Avustralya ve Avusturya ilk
sıralarda yer alırken Türkiye 55. sırada yer almaktadır. Mikro besinlerin varlığında G.
Kore, Japonya ve Fransa ilk üç sırada, Türkiye ise 40. sırada yer almaktadır. Protein
kalitesinde Portekiz, Finlandiya ve İsveç ilk üç sırada yer alıp Türkiye 44. sırada yer
almaktadır. Besin güvenliğinde Avustralya, Avusturya ve Bahreyn ilk üç sırada yer alıp
Türkiye 25. sırada yer almaktadır. Besin güvenliği göstergesi altında 3 gösterge
bulunmaktadır. Besin güvenliği altında bulunan birinci gösterge olan gıdaların güvenliğini
ve sağlığını sağlamak için Ajans varlığında Cezayir, Angola ve Arjantin ilk sıralarda yer
alıp Türkiye 90. sırada yer almaktadır. İkinci gösterge olan içilebilir suya erişimi olan
nüfus yüzdesinde Avustralya, Avusturya ve Bahreyn ilk üç sıralarda yer alıp Türkiye 26.
sırada yer almaktadır. Üçüncü gösterge olan mahalle bakkal sektörünün varlığında Cezayir,
Arjantin ve Avustralya ilk sıralarda yer alırken Türkiye 62. sırada yer almaktadır.
2.4. Küresel
Değerlendirmesi

Gıda

Güvenliği

Endeksinde

Temel

Bazı

Göstergelerin

EIU’nun hazırladığı Küresel Gıda Güvenlik Endeksi’nde endekse dâhil edilen
değişkenler dışında bir de önemli göstergeler olarak bazı temel değişkenler yer almaktadır.
Bu değişkenler yetersiz beslenme yaygınlığı, gıda yoksunluk şiddeti, insani gelişmişlik
endeksi, EIU tarafından hazırlanan kadınların ekonomik fırsat eşitliği, EIU tarafından
hazırlanan demokrasi endeksi ve insani gelişmişlik endeksi ile ilgili verilerdir. Bunlar
içerisinde en önemlilerinden birisi İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE)’dir. İGE’i 1990
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yılından beri her yıl Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDP) tarafından
yayınlanmaktadır. İGE’i Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu/sağlık, eğitimve kişi başı
gelir verileri kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu endeks ile bir ülkenin gelişmiş, gelişmekte
olan ya da gelişmemiş bir ülke olduğu, bunun yanı sıra ekonomisindeki etkinin yaşam
niteliğini ne düzeyde etkilediğini gösterir. 0 ile 1 arasında bir değer olarak ifade edilen
İGE’de 1’e yakın değerler insani gelişimin yüksek olduğunu göstermektedir (Yüksel ve
ark., 2014).
Yetersiz beslenme yaygınlığı açısından Cezayir, Arjantin ve Avustralya ilk sıralarda yer
alırken Türkiye 50. sırada yer almaktadır. Gıda yoksunluğunun yoğunluğu açısından
Türkiye, Arjantin ve Tunus ilk sıralarda yer almaktadır. İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
açısından Norveç, Avustralya ve İsviçre ilk sıralarda yer alırken Türkiye 48. sırada yer
almaktadır. EIU Demokrasi Endeksine göre Norveç, İsveç ve Yeni Zelanda ilk sıralarda
yer alırken Türkiye 68. sırada yer almaktadır.
3. SONUÇ
Gıda Güvenliği İndeksi ’ne göre 2016 yılında; ülkeler genelinde gelir seviyesinin
artması, global ekonomideki iyileşme ve gıda fiyatlarının düşmesine bağlı olarak indekste
yer alan 113 ülkenin genel notu geçtiğimiz yıla kıyasla 0.6 puan artış göstererek 57.3’e
yükselmiştir. İndeksin 2016 sıralamasına bakıldığında ilk üçe giren ülkeler ise ABD,
İrlanda ve Singapur olmuştur. İndeksin sonuçları bir yandan tüm dünyada küresel gıda
güvenliğinde iyileşmelerin yaşandığını belirtirken, diğer yandan küresel ısınma ve iklim
değişikliği nedeniyle gıda konusunda pazarın dengesini etkileyen devlet politikalarının
gelecek için risk oluşturabileceğini göstermektedir.
Küresel Gıda Güvenliği İndeksinde puanı 2015 yılına göre azalan Türkiye 45.
sırada yer almaktadır. 113 ülke arasında 45. sırada yer alan Türkiye, bulunduğu Ortadoğu
ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki 15 ülke arasında ise 8. sırada yer almaktadır.
Türkiye Gıda Güvenliği İndeksi sonuçlarına göre en yüksek puanını 69.9 ile kalite ve
güvenlik alanında alırken, bulunabilirlik alanın da 1.0 puan ve erişebilirlik alanında ise 0.2
puanlık bir düşüş yaşamıştır. Buna göre küresel gıda güvenlik endeksine göre Türkiye’nin
en iyi olduğu alan kalite ve güvenlik iken en kötü olduğu alan ise erişilebilirlik olmuştur.
Küresel Gıda Güvenliği İndeksinde 113 ülkenin üçte ikisinde yıldan yıla
iyileşmelerin olduğunun tespit edilmesi ile gıda güvencesinin küresel çapta arttığı
söylenebilir. Siyasi istikrarsızlık ve GSYH büyüme hızı, ülkedeki kentleşme hızından daha
düşük olan ülkeler de indeks değeri daha düşük olduğundan dolayı düşük puanlar
almışlardır. İndeks sonuçları incelendiğinde Türkiye’nin gıda güvenliği konusunda
istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini görülmektedir.
2016 yılındaki indekse göre Türkiye’nin kalite ve güvenilirlik konusunda puanının
yüksek olduğu, 2015 yılına göre ise ulaşılabilirlik kategorisinde de gözle görülür bir artış
olduğu görülmektedir. Ayrıca gıda güvenliği konusunda güçlü yönlerinin; beslenme
standartları, gıda güvenliği, küresel açlık sınırı altında yer alan nüfus oranındaki
iyileşmeler, gıda güvenliği programlarının varlığı ve çiftçi finansman programlarına
ulaşılabilirlik kategorileri olduğu görülen Türkiye’nin, aynı zamanda geçtiğimiz yıla göre
kentsel emilim kapasitesi ve GSYH kategorilerinde iyileşme kaydettiği görülmektedir.
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Özet
Uluslararası Rekabet Gücü (URG), bir firma, sektör ya da ülkenin iç ve dış piyasalarda rekabet
ettiği diğer firma, sektör ya da ülkeler ile aynı ya da onlara üstün duruma gelmesidir. Uluslararası
Rekabet Gücü (URG), iç-dış, arz ve talep koşullarına (diğer bir deyişle teknoloji, faktör donanımı,
verimlilik, iç dış pazarlama koşulları, gelir, tüketici tercihleri v.b) ve bu koşulları etkileyen
ekonomi politikalarına (dış ticaret, para, maliye politikaları) bağlıdır. Uluslararası Rekabet Gücü
(URG)'nün ölçülmesinde amaç, firma, sektör ya da ülkenin ekonomik performansını ortaya
koyabilmektir (Özağ ve ark., 2000). Türkiye’nin Dünya Buğday Piyasalarında Uluslararası Rekabet
Gücünün Karşılaştırılması (Buğday Örneği) çalışmasında, Türkiye’nin küresel pazardaki rekabet
gücü araştırılmıştır. Türkiye ve Dünya ülkelerinde buğday sektöründe rekabet güçleri Açıklanmış
Karşılaştırmalı Avantajlar (RCA, Balassa Endeksi) kullanılarak ölçülmüş ve analizler Türkiye ve
dünya ülkelerinin 2001-2015 yılları arasındaki buğday ihracat değerleri dikkate alınarak
yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; dünya buğday piyasalarında Arjantin, Ukrayna ve
Kanada’nın dünya buğday piyasalarında güçlü rekabet gücüne sahip olduğu, Romanya, Rusya,
Fransa ve ABD’nin orta derecede rekabet gücüne sahip olduğu, Polonya, Almanya, Avusturya ve
Türkiye’nin ise rekabet gücünün olmadığı görülmektedir. Türkiye ile ülkelerin karşılaştırmasında
ise Arjantin ve Almanya ile buğday piyasalarında rakip olmadıkları, Ukrayna, Kanada, Romanya,
Fransa, ABD ve Avusturya ile rakip olmalarına rağmen dünya buğday piyasalarında birbirlerini
çok etkilemedikleri, Rusya ve Polonya ile rakip olup birbirlerini dünya buğday piyasalarında orta
derecede etkiledikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Rekabet Gücü, Karşılaştırmalı Avantaj Endeksi, Pearson
Korelasyon Katsayısı, Türkiye, İhracat, Dış Ticaret, Rekabet.

TURKEY'S INTERNATIONAL COMPETITIVENESS COMPARISON
IN THE WORLD WHEAT MARKETS
Abstract
International Competitiveness (URG) is the same or superior to other firms, sectors or countries in
which a firm, sector or country competes on internal and external markets. International
Competitiveness (URG) is defined as a combination of internal and external, supply and demand
conditions (ie technology, factor equipment, productivity, internal and external marketing
conditions, income, consumer preferences etc.) and economic policies affecting these conditions
Politics). The purpose of measuring the International Competitiveness (URG) is to be able to
demonstrate the economic performance of the firm, sector or country (Özağ, F et al.). In the study
titled "Comparison of International Competitiveness in the World Wheat Markets" (Wheat
Sample), Turkey's global market competitiveness has been researched. Competitiveness in the
wheat sector in Turkey and in the world was measured using the Explained Comparative
Advantages (RCA, Balassa Index) and the analyzes were made taking into account the wheat
export values of Turkey and the world countries between 2001 and 2015. As a result of the
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analyzes; Romania, Russia, France and the United States have moderate competitive power, while
Poland, Germany, Austria and Turkey are not competitive power in the world wheat markets.
Argentina, Ukraine and Canada have strong competitive power in world wheat markets. In
comparison of Turkey and countries, it is determined that they are not competitors of Argentina and
Germany in trems of wheat markets and that they are competitors of Ukraine, Canada, Romania,
France, USA and Austria, but that they are not very influential in world wheat markets, they are
competitors with Russia and Poland and moderately affect each other in world wheat markets.
Key Words: International Competitiveness, Comparative Advantage Index, Pearson Correlation
Coefficient, Turkey, Export, Foreign Trade, Competition.

1. GİRİŞ
Sanayi ve hizmet sektörlerine doğrudan ya da dolaylı olarak üretim faktörü
sağlaması açısından da oldukça önemli olan tarım sektörü, dış ticaret yolu ile elde edilen
döviz gelirinin ülkenin sanayi üretimini geliştiren ithal yatırım ve ara malları satın
alınmasına da önemli katkılar sağlamaktadır.
Ülkelerin gerek ekonomik gerekse politik anlamda, uluslararası piyasalardaki
hâkimiyeti ve söz sahibi olma durumu daha çok dış ticaret hacimleriyle yakından
ilişkilidir. Özellikle de dış ticaretin en önemli kalemi olan ihracat büyüklükleri, ülkelerin
ekonomik büyümesi, kalkınması ve refah düzeyindeki artışları bakımından son yıllarda en
çok dikkate alınan makroekonomik kavramlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
İhracat miktarında yıllar itibariyle ortaya çıkan değişiklikler, söz konusu değişikliklerin
gerek dış ticaret, gerekse cari işlemler bilançosunda meydana getirdiği etkiler her zaman en
önemli hususlar olarak ülkelerin ekonomi gündemlerinde ilk sıralarda yer almayı
başarmıştır (Erkan, 2012).
Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hiçbir ülkede üretim faktörleri homojen bir
yapıya sahip değildir. Burada söz edilen üretim faktörleriyle sadece doğal kaynaklar, emek,
sermaye ve müteşebbis kastedilmemekte, bunların dışında toplumun teknolojik bilgi
düzeyi, sosyal-kültürel ve kurumsal yapıları da ele alınmaktadır. Üretim faktörlerinin
homojen bir yapı göstermemesi üretim koşullarının oluşturduğu tarımsal yapının da
ülkeden ülkeye değişmesine neden olmaktadır. Tarımsal yapının farklı olması ülkeler
arasında ticaretin oluşmasına yol açmaktadır.
Tarım sektörünün dünya ülkeleri tarafından genellikle siyasi ve sosyal yönü ile ele
alınıp korumacı politikalar temelinde belirlenmesi, sektörün uzun yıllar uluslararası ticari
düzenlemeler dışında kalmasına neden olmuştur. Tarım sektöründe uluslararası ticari
düzenlemeler, 1957 yılında imzalanan Roma Anlaşması ile günümüzde Avrupa Birliği
olarak adlandırılan topluluğun kurulması ile başlamış ve Avrupa ülkeleri arasında
gerçekleştirilen ekonomik alandaki bütünleşme hareketi de tarım sektörünü üzerinde de
etkisini göstermiştir.
Türkiye, ekonomisinde tarım sektörünün hala önemli bir yere sahip olduğu,
gelişmekte olan bir ülkedir. Gelişme sürecindeki her ülke gibi Türkiye için de dış ticaret,
gerek dışsatım gelirleri ve gelişme için gerek duyulan yatırım ve ara malı gibi unsurların
dışalımı itibariyle son derece önemlidir. Tarım sektörü dış ticareti gelişmekte olan ülkeler
için diğer ülkeler ile önemli ticari bağlantı kanallarından birisidir.
Dünya piyasalarında 2015 yılında toplam tarım ürünleri ihracatı değeri
16 235 512 034 bin ABD $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı yıl için buğday ihracat değeri
ise 38 751 170 bin ABD $ düzeyinde gerçekleşmiştir. 2015 yılı dünya buğday
piyasalarında değer bazında %16.05 pay ile Kanada, %14.39 pay ile ABD ve %11.43 pay
ile Avustralya ihracatta ilk üç sırada yer almaktadır.
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Türkiye’nin 2001 yılında toplam tarım ürünleri ihracatı 31 333 944 bin ABD $ olup
bunun %0.43’ünü tarım ürünleri ihracat değeri oluşturmaktadır. 2015 yılında Türkiye’nin
toplam tarım ürünleri ihracatı 143 850 376 bin ABD $ düzeyinde gerçekleşmiştir. 2015
toplam tarım ürünleri ihracatının %0.02’sini tarım ürünleri oluşturmaktadır. Dünya buğday
piyasalarında Kanada, ABD, Avustralya, Fransa, Rusya, Almanya, Ukrayna, Arjantin,
Polanya ve Romanya ilk on sırada yer alan ülkelerdir. Türkiye ise 39. sırada yer
almaktadır. Türkiye’nin dış ticaret açısından buğday ürününde dünya piyasalarında ilk
sıralarda yer alan ülkeler ile arasındaki Uluslararası Rekabet Gücü (URG)’nin ortaya
konulması önemli görülmektedir. Çünkü bu ülkeler ile rekabet edebilirliği ortaya
konularak Türkiye’nin dünya buğday piyasalarında söz sahibi olması için neler
yapılabileceği araştırılabilir. Bu yaklaşıma dayanarak uluslararası buğday piyasalarında
Türkiye ve söz konusu ülkeler ile arasında URG analiz edilmiştir.
“Uluslararası rekabet gücü (URG) genellikle firma, sektör veya ülke düzeyinde
ele alınmaktadır. Bir firma için URG, rakip yerli ve yabancı firmalara kıyasla ürün fiyatı,
ürün kalitesi ve fiyat dışı unsurlar açısından gelecekte aynı durumda veya diğer
firmalardan daha üstün olması anlamına gelmektedir” (Türkekul ve Abay, 2000). Böyle bir
rekabet ortamında buğday ürünü için Türkiye’nin rekabet edebilme şansının ve mukayeseli
üstünlüğünün ortaya konulması önemli görülmektedir.
Bu çalışmada ülkelerin uluslararası buğday piyasasında rekabet gücünü belirlemek
için Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (RCA Endeksi) kullanılmıştır.
Buğday dışsatım değerleri kullanılarak RCA endeksi hesaplanmıştır. Dışsatıma dayalı
RCA endeksi, bir ülkenin bir ürünün dışsatımındaki payının o ülkenin tarım ürünleri
dışsatımındaki payına bölünmesiyle bulunmaktadır.
Ricardo’ya göre URG, eğer karşılaştırmalı üstünlükler kavramına göre ele alınırsa
dış ticaretin sebebi olarak uluslararası teknoloji farklılıklarını gösteren bir yaklaşımla ya da
URG’nin ölçümünde sık kullanılan Balassa Endeksiyle (Açıklanmış Karşılaştırmalı
Avantajlar, RCA) hesaplanmaktadır. Balassa’ya göre RCA kavramı, bir mal için her bir
ülkenin ilgili mala ait ticaret performansını açıklamaktadır. Ticaretin yapısı hem fiyat dışı
faktörler hem de ilgili malın maliyetlerindeki farklılıklarını yansıtır varsayımına dayalı
olarak ticarete konu olan ülkelerin karşılaştırılmalı üstünlüklerini açıkladığı kabul
edilmektedir. Üretim veya dışsatım teşvikleri olmadığı takdirde, belirli bir üründe bir
ülkenin ilgili üründeki ticaret performansı ne kadar güçlü ise bu ürünün üretiminde
karşılaştırmalı üstünlüğü büyük olmaktadır (Leishman ve ark. 1999). Balassa ve diğerleri
üretim, tüketim, dışalım ve dışsatım verilerini çeşitli ticaret performans göstergelerini
hesaplamak için kullanmışlardır. Bu göstergeler arasındaki küçük farklılıklar bir göstergeyi
diğerine tercih etme nedeni olmaktadır. Dışsatıma dayalı RCA endeksi, birçok kuruluşun
istatistiksel verilerine en uygunu olduğundan dolayı tercih edilmektedir (Türkekul ve
Abay, 2000).
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Türkiye’nin rakibi olan ülkeler, “buğday ürünü için dünya ihracatında en yüksek
paya sahip olan ülkeler Türkiye’nin rakibidir” görüşünden yola çıkarak belirlenmiştir.
Araştırma kapsamındaki buğday ürünü için Türkiye’nin rakipleri, ABD $ cinsinden 20012015 yılları arasında on beş yıllık ihracat toplamları dikkate alındığında dünya pazarında
en yüksek paya sahip olan ülkeler şeklinde belirlenmiştir. Çalışmanın materyalini 2001 2015 yılları arasındaki dünya buğday piyasalarında ilk on sırada yer alan Kanada, ABD,
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Avustralya, Fransa, Rusya, Almanya, Ukrayna, Arjantin, Polonya ve Romanya ülkeleri ile
Türkiye’nin buğday dışsatım değerleri oluşturmuştur. Değerlerin analizinde RCA Endeksi
kullanılmıştır. “Dışsatıma dayalı RCA endeksi, Birleşmiş Milletler (BM), Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO), Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA)’nın istatistiksel
verilerine en uygunu olduğundan dolayı tercih edilmektedir” (Türkekul ve Abay, 2000).
Dışsatıma dayalı RCA endeksinin, Trade Map (ITC)’nin istatistiksel verilerine uygun
olması ve son yıllara ait verilere ulaşılabilirliği nedeni ile Trade Map (ITC)’nin istatistik
verileri alınmıştır.
Araştırmada kullanılan veriler, ITC’nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in ve Avrupa Birliğinin konu ile ilgili yayınlarından
yararlanılmıştır.
2.2. Yöntem
Buğday ürününün RCA endeks değerleri, Türkiye ve söz konusu on ülke için 20012015 yılları arasındaki buğday ürünündeki dışsatım değerleri dikkate alınarak
hesaplanmıştır.


RCA =
ijt

X ijt
X iwt

X

/
X

ajt



awt

RCAijt : t yılında j ülkesinde i ürünü için Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi
değeri
Xijt : t yılında j ülkesinde i ürününün dışsatım değeri
Xiwt : t yılında i ürününün toplam dünya dışsatım değeri
∑Xaij : t yılında j ülkesinin tarımsal toplam dışsatım değeri
∑Xawt : t yılında dünya tarımsal toplam dışsatım değeri
“RCA>1 olması durumunda ilgili malda oransal olarak ithal edilenden daha fazla
ihracat yapılmakta olduğu anlamına gelmekte ve bu durum ülkenin söz konusu malda
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu yani i ürünü için J ülkesinin dünya ölçeğinde
rekabetçi olduğunu göstermektedir” (Bedir, 2009). Yani Türkiye i ürünü için J ülkesine
göre karşılaştırmalı avantaja sahiptir. RCA<1 olması durumunda ülkenin söz konusu malda
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığı yani i ürünü için J ülkesinin dünya ölçeğinde
rekabetçi olmadığını göstermektedir”. Yani Türkiye i malı için J ülkesine göre
karşılaştırmalı dezavantaja sahiptir.
Daha ayrıntılı bir analizle, karşılaştırmalı üstünlüğün gücünü göstermek amacıyla
Balassa’nın AKÜ katsayısını 4 aşamada sınıflandırabiliriz (Erkan, 2012).
0 < RCA ≤ 1; Karşılaştırmalı üstünlük yoktur.
1 < RCA ≤ 2; Zayıf bir karşılaştırmalı üstünlük vardır.
2 < RCA ≤ 4; Orta derecede karşılaştırmalı üstünlük vardır.
4 < RCA; Güçlü bir karşılaştırmalı üstünlük vardır.
Türkiye ve söz konusu on ülkede 2001-2015 yılları arasında hesaplanan RCA
endeks serileri kullanarak pearson korelasyon katsayısı ve t-testi hesaplanmıştır. Pearson
korelasyon katsayısı, iki ülke arasındaki ilişkinin derecesini, yönünü ve istatistiki açıdan
önemli olup olmadığını açıklamak için kullanılmıştır.
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Korelasyon Analizi, iki değişken arasındaki ilişki hakkında genel bir bilgi
edinmemizi sağlar. Korelasyon katsayısı (r), iki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsüdür ve
-1 , +1 arasında değişim gösterir (Anonim, 2009d).
r≥-1 ise değişkenlerden birisinin artışına bağlı olarak diğerinde azalma olan
doğrusal ilişki olduğu, r=0 ise iki değişken arasında ilişki olmadığı, r≤1 ise değişkenlerden
birisindeki artışa bağlı olarak diğerinde de artış olan doğrusal ilişki olduğu şeklinde
açıklanır (Anonim, 2009d).
İki ülke arasındaki ilişkilerin yoğunluğunu ve birbirlerini etkileme miktarlarını
korelasyon katsayıları ile yorumlayabiliriz.
Çizelge 1. Korelasyon katsayısının gücü
Korelasyon katsayısının gücü
Düşük
-0.29 / -0.10
Orta
-0.49 / -0.30
Yüksek
-0.50 / -1.00

0.10 / 0.29
0.30 / 0.49
0.50 / 1.00

Kaynak: Anonim, 2009d.

3. DÜNYA BUĞDAY
GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ

PİYASALARINDA

ÜLKELERİN

REKABET

Türkiye’nin buğday üretimi 2001 yılında 29570560 ton olup 2015 yılında üretim
miktarı %23.6 oranında azalmıştır. Ülkede yaşanan iklimsel olaylar (kuraklık vb),
ekonomik olaylar üretim miktarında azalmalara yol açmıştır. Üretim miktarındaki azalış
Türkiye’nin buğday ihracatını da etkilemiş ve 2001 yılında 136225 bin ABD $ olan dış
satım değeri 2015 yılında %76.2 oranında azalmıştır. Kanada’da 2001 yılında 2 511 049
bin ABD $ olan buğday dış satım değeri 2015 yılında %147.7 oranında, ABD’de ise 2001
yılında 3381651 bin ABD $ olan buğday dış satım değeri 2015 yılında %64.9 oranında,
Avusturalya’nın ise 2001 yılında 3.381.651 bin ABD $ olan buğday dış satım değeri 2015
yılında %98 oranında, Fransa’da ise 2001 yılında 1 791 336 bin ABD $ olan buğday dış
satım değeri 2015 yılında %138 oranında, Rusya’da ise 2001 yılında 143978 bin ABD $
olan buğday dış satım değeri 2015 yılında %2642.5 oranında, Almanya’da ise 2001 yılında
862433 bin ABD $ olan buğday dış satım değeri 2015 yılında %181.4 oranında,
Ukrayna’da ise 2001 yılında 233 108 bin ABD $ olan buğday dış satım değeri 2015 yılında
%860 oranında, Polonya’da ise 2001 yılında 233 108 bin ABD $ olan buğday dış satım
değeri 2015 yılında %860 oranında artış göstermiştir. Arjantin’de ise 2001 yılında
1301503 bin ABD $ olan buğday dış satım değeri 2015 yılında %20.5 oranında azalmıştır.
Çalışmamızda; Türkiye ve söz konusu on ülkenin buğday piyasalarındaki rekabet
gücü analiz edilirken konuya dış satım değerleri açısından yaklaşılmaktadır.
2015 yılı RCA değerlerine baktığımızda (Çizelge 2) Kanada, ABD, Fransa, Rusya,
Ukrayna, Arjantin, Polonya ve Romanya ülkeleri için buğday RCA değerleri 1 (bir)
değerinin üstünde çıkarak buğdayda rekabet gücünün yüksek olduğuna işaret etmektedir.
Almanya ve Avustralya için buğday RCA değerleri 1 (bir) değerinin altında çıkarak
buğdayda rekabet gücünün düşük olduğuna işaret etmektedir. Buğdayda Türkiye için de
aynı durum söz konusudur. Yani buğday ürünü için Almanya’nın, Avustralya’nın ve
Türkiye’nin diğer incelenen ülkelere göre dünya ölçeğinde rekabetçi olmadığını
göstermektedir.
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“RCA değerlerinin pozitif çıkması ülkenin o ürün ihracatında avantajlı olduğuna
gönderme yapmaktadır” (Bedir, 2009). Kanada, ABD, Avustralya, Fransa, Rusya,
Almanya, Ukrayna, Arjantin, Polonya, Romanya ve Türkiye’nin RCA değerleri pozitif
çıktığından dolayı buğday ihracatında avantaja sahip olabileceğini göstermektedir. Gerek
dış satım değerleri gerekse RCA değerleri buğday dışsatımında Kanada, ABD, Fransa,
Rusya, Ukrayna, Arjantin, Polonya, Romanya ülkelerinin Türkiye'ye göre daha üstün
olduğuna işaret etmektedir.
2001-2015 yıllarındaki buğday RCA değerleri incelendiğinde dünya buğday
piyasalarında Ukrayna, Arjantin, Kanada, Fransa ve ABD ülkelerinin karşılaştırmalı bir
üstünlüğünün olduğu görülmektedir. Türkiye’nin buğday RCA endeksi 2001 yılında
ABD’nin buğday RCA endeksine yakın iken yani dünya piyasalarında rekabetçi bir
pozisyona sahip iken 2001 yılından sonra buğday RCA endeksi 1’in altına düşmüş ve
dünya buğday piyasalarındaki rekabetçiliği azalmıştır.
2001’deki ulusal kaynaklı ve 2008 küresel krizlerinin dış ticaret dengesi üzerindeki
etkisi olumsuz ve derin olmuştur. Buna rağmen kriz yıllarında Türkiye’nin toplam dış
ticaret açıklarının azaldığı görülmektedir. Bunun temel nedeni ekonomik kriz yıllarında
ithalatın aniden ve önemli ölçüde azalması sonucu dış ticaret dengesinde görülen geçici
düzelmedir. Kriz sonrası yıllarda açığın tekrar hızla artması bunu kanıtlamaktadır (Erkan,
2012).
Çizelge 2. Dünya buğday piyasalarındaki ilk on ülkenin ve Türkiye’nin buğday RCA endeksi
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4.14 11.10

8.99

1.74

2008

2009 2010 2011

Ukrayna

6.02

15.84

1.66

Arjantin

20.54

6.95

6.05 11.23 13.87

3.71

3.48

7.64

Kanada

4.04

3.23

3.51

3.97

3.61

4.80

4.72

5.15

6.48

5.37

4.86

5.09

5.46

5.99

6.38

Romanya

1.48

0.74

0.08

0.09

0.64

2.13

0.71

4.02

3.97

4.63

2.62

4.50

7.60

7.23

5.32

Rusya

0.61

3.03

2.76

1.38

2.74

2.63

4.63

2.18

3.52

2.38

2.71

3.24

2.54

4.30

4.81

Fransa

2.60

2.25

3.05

2.87

3.22

3.25

2.95

3.37

3.13

4.16

4.40

3.40

4.17

3.78

3.62

Polonya

0.00

0.64

0.60

0.17

0.36

0.56

0.32

0.22

1.11

0.61

0.45

0.65

0.90

1.48

1.84

ABD

1.94

2.18

2.59

2.97

2.82

2.36

3.25

3.10

1.97

2.43

2.87

1.99

2.56

1.89

1.55

Almanya

0.63

0.58

0.43

0.37

0.46

0.54

0.40

0.61

0.75

0.71

0.51

0.59

0.72

0.81

0.77

Avustralya

0.50

0.59

0.56

0.37

0.66

0.47

0.54

0.49

0.43

0.64

0.56

0.49

0.49

0.67

0.67

Türkiye

1.83

0.11

0.00

0.00

0.41

0.68

0.04

0.02

0.23

0.81

0.01

0.08

0.20

0.09

0.09

8.53 17.30

17.76 14.89 18.51 18.60 18.30 16.34 12.95

8.06

2012

2013

2014

2015

5.97 12.75 11.47 16.76 24.59

Kaynak: Trade Map (ITC) verileri kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır.

Çizelge 2’de hesaplanarak verilen açıklanmış karşılaştırılmalı üstünlük, RCA
endeksi bütün ülkelerde pozitif değer almıştır. Bu durum incelenen ülkeler için buğday
ticaretinde karşılaştırmalı avantajlara sahip olabileceğinin bir göstergesi olarak
yorumlanabilmektedir.
2001 – 2015 yılı ortalama RCA endekslerini incelediğimizde de Arjantin, Ukrayna
ve Kanada’nın dünya buğday piyasalarında güçlü rekabet gücüne sahip olduğu, Romanya,
Rusya, Fransa ve ABD’nin orta derecede rekabet gücüne sahip olduğu, Polonya, Almanya,
Avustralya ve Türkiye’nin ise rekabet gücünün olmadığı görülmektedir (Çizelge 3).
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Çizelge 3.Dünya buğday piyasalarında incelenen ülkelerin 2001-2015 yılı ortalama
rca endekslerinin Değerlendirilmesi
Ukrayna
Arjantin
Kanada
Romanya
Rusya
Fransa
ABD
Polonya
Almanya
Avustralya
Türkiye

2001 - 2015 RCA endeksi
2001 – 2015 RCA endeks ortalamaların göre
ortalaması
dünya buğday piyasalarındaki durumu
10.33
Güçlü rekabet gücü
12.72
Güçlü rekabet gücü
4.84
Güçlü rekabet gücü
3.05
Orta rekabet gücü
2.90
Orta rekabet gücü
3.35
Orta rekabet gücü
2.43
Orta rekabet gücü
0.66
Rekabet gücü yok
0.59
Rekabet gücü yok
0.54
Rekabet gücü yok
0.31
Rekabet gücü yok

Kaynak: Trade Map (ITC) verileri kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır.

4. TÜRKİYE’NİN DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA ULUSLARARASI
REKABET GÜCÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI
Türkiye ile Kanada, ABD, Avustralya, Fransa, Rusya, Almanya, Ukrayna, Arjantin,
Polonya ve Romanya ülkeleri karşılaştırılmıştır. 2001-2015 dönemleri itibariyle buğday
için, buğday piyasalarındaki ilk on ülke ile Türkiye’nin her birine ait RCA endeksi
hesaplandıktan sonra pearson korelasyon katsayıları ve t testi ülkeler arasındaki
farklılıkların anlamlılığını açıklamak için kullanılmıştır (Leishman ve ark., 1999).
Türkiye’nin Arjantin ve Almanya ile aralarında pozitif yönlü zayıf bir ilişki vardır.
Yani bu ülkelerin buğday dış satımı arttığında Türkiye’nin de buğday dış satımı
artmaktadır. Ya da bu ülkelerin buğday dış satımı azaldığında Türkiye’nin de buğday dış
satımı azalmaktadır. Aralarındaki zayıf yönlü ilişki nedeniyle bu ülkelerdeki buğday dış
satımındaki değişimler birbirlerini fazla etkilememektedir. Bu ülkeler dünya buğday
piyasalarında birbirinin rakibi olmadığı yönünde açıklama yapılabilir.
Türkiye’nin Ukrayna, Kanada, Romanya, Fransa, ABD ve Avustralya ile aralarında
negatif yönlü zayıf bir ilişki vardır. Yani bu ülkelerin buğday dış satımı arttığında
Türkiye’nin buğday dış satımı azalmaktadır. Ya da bu ülkelerin buğday dış satımı
azaldığında Türkiye’nin buğday dış satımı artmaktadır. Bu ülkeler dünya buğday
piyasalarında Türkiye’nin rakipleri olmasına rağmen aralarındaki zayıf yönlü ilişki
nedeniyle bu ülkelerdeki buğday dış satımındaki değişimler birbirlerini fazla
etkilememektedir.
Türkiye’nin Rusya ve Polonya ile aralarında negatif yönlü orta kuvvetli bir ilişki
vardır. Bu ülkeler dünya buğday piyasalarında birbirlerinin rakipleri olmasına rağmen
aralarındaki orta kuvvetli ilişki nedeniyle bu ülkelerdeki buğday dış satımındaki değişimler
birbirlerini orta derecede etkilemektedir.
5. SONUÇ
Rekabet gücü, bir ülkenin üretim yeteneği ve kapasitesinin düzenli bir şekilde
artışını ifade eder. Başka bir ifadeyle, ulusal - uluslararası düzeyde rekabet gücü, bir
ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin (katma değerin) sürekli ve düzenli artışlar göstererek
ekonomik refah düzeyini yükseltmesi ve böylelikle ülke vatandaşlarının yaşam
standartlarını iyileştirmesi anlamına gelmektedir. Rekabet gücü, sadece dışarıya mal satma
ve dış ticaret dengesini sağlama yeteneği olarak algılanmamalıdır. Bunun yanı sıra, bir
ülkenin gelir ve istihdam düzeyini arttırabilmesi, yaşam kalitesinde kabul edilebilir ve
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sürekli artışlar sağlayabilmesi ve uluslararası pazarlardaki payını arttırabilme yeteneği de
ülkenin ulusal rekabet gücünü gösterir (Kesbiç ve ark., 2005).
Uluslararası piyasada bazı ülkelerin diğer ülkelere göre daha rekabetçi olmalarına;
üretim miktarı, verimlilik ve kalitenin yüksek olması, doğal kaynaklar, nüfus miktarı,
işgücü ve etkin kaynak kullanımları, teknolojiden yararlanma oranın yüksek olması, girdi
fiyatlarının ve üretim maliyetinin düşük olması, dünya buğday piyasalarına yakın olmaları,
Ar-Ge çalışmalarının etkili olması, iç ve dış arz-talep koşulları ile ülkeler tarafından
uygulanan devlet politikaları gibi birçok faktör etki etmektedir. Ayrıca, iç ve dış pazarlama
koşulları, ekonomi politikaları (dış ticaret, para ve maliye politikaları) ve bazı ülkelerin dış
ticarette korumacı önlemler uygulamaları nedeniyle; dünya pazarlarına daha düşük fiyattan
ürün satmaları diğer ülkelerin rekabet şanslarını kaybetmelerine yol açmakta bu durumda
bir ülkenin Uluslararası Rekabet Gücü’ne etki etmektedir.
Bu çalışmada; Çizelge 2’de verilen Rekabet Gücü hesaplamalarında kullanılan
temel göstergelerden RCA Endeksi kullanılmıştır. Buğday ürününde ülkelerin dış ticaret
değerleri dikkate alınmıştır. Dış ticaret değeri üzerine ülkelerin ilgili ürünün üretimi için
yaptığı maliyetler, fiyatlar, ülkelerde uygulanan politikalar vb. nedenler etki etmektedir. Bu
nedenler ülkelerin ilgili üründeki uluslararası rekabetlerini etkilemektedir.
Yapılan analizler sonucunda;
Türkiye’nin Ukrayna, Kanada, Romanya, Fransa, ABD, Avustralya, Rusya ve
Polonya ile uluslararası buğday piyasasında rakip ülkeleri oldukları belirlenmekle birlikte
bu rekabet ortamında Türkiye’nin URG’nin bu ülkeler ile ters yönde olduğu yani bir
ülkedeki artışın diğer ülkede azaltmaya yol açtığı korelasyon katsayısı ve t testi analiz
sonuçlarından elde edilmiştir. Türkiye’nin Ukrayna, Kanada, Romanya, Fransa, ABD,
Avustralya ile aralarında zayıf yönlü ilişki olduğundan dolayı bu ülkelerdeki ihracat
değişimlerinden çok fazla etkilenmemektedirler. Rusya ve Polonya ile ise orta şiddetli
ilişki nedeni ile orta düzeyde birbirlerini etkilemektedir.
Türk tarım sektöründe Uluslararası Rekabet Gücünü artırmak için; üretimdeki
mevcut olan alt yapı sorunları ile arazi bölünmesini önleyici tedbirlerin alınması
gerekmektedir. Aynı zamanda üreticilere tarım sigortalarının faydaları anlatılmalı ve
sigorta uygulamasının yaygın bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Üretimde atıl kalan
kapasitenin etkili ve yararlı kullanımının sağlanarak, kaynak yetersizliklerinin giderilip,
üreticinin rekabet konusunda bilgilendirilip ticarete yönelik üretim yapmasını sağlayacak
desteklemelerin yapılması, gelişen teknoloji ile işgücü birleştirilerek yüksek kalitede ve
düşük maliyette ürünler üretilmesi gerekmektedir. Uluslararası piyasalara Türk üretici
tarafından sunulan ürünlere talebin artması için üreticilerin; sertifikalı tohum kullanımının
yaygınlaştırılması, ihraç yapılması düşünülen ülkedeki tüketici alışkanlıklarını tespit
edebilmek için pazar ve pazarlama araştırmalarına ağırlık verilerek markalaşmanın
sağlanması gerekli görülmektedir. Dünya piyasalarında önemi gittikçe artan sağlık
engellerini aşabilmek için üretim aşamasında ve sonrasında gerekli önlemlerin alınması ve
bu konuda üreticiye gerekli bilgi akışının sağlanması gerekmektedir.
Türkiye’nin Arjantin ve Almanya ile uluslararası buğday piyasasında rakip
olmadıkları belirlenmiştir. Bunun sebebi olarak, bu ülkelerin buğday üretim maliyetlerinin
yakın olmaları ve dolayısıyla da uluslararası buğday piyasasına birbirine yakın fiyattan
ürün sunmaları gibi URG’nü etkileyen etmenleri söyleyebiliriz.
Uluslararası ürün piyasalarında rekabeti ülkelerin konumları, üretim miktarları ve
maliyetleri gibi birçok faktör etkilemektedir. Bu piyasalarda bir ülke diğerini az ya da çok
etkilemektedir. Bundan dolayı uluslararası ürün piyasalarında yer alan ülkelerin hem ulusal
hem de uluslararası pazar araştırmalarını detaylı bir şekilde yapıp avantajlı ve dezavantajlı
oldukları noktaları belirlemeleri büyük önem arz etmektedir.
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