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SEMPOZYUM BİLDİRİ KONULARI

Kuraklık, Çölleşme ve Etkileri
Erozyon ve Etkileri

İklimi Değişikliği ve Doğal Kaynaklar
Arazi Yönetimi

Mera ve Mera Yönetimi
Toprak İşleme Yöntemleri

Sulama Sistemleri ve Su Kullanım Etkinliği
Ekoloji ve Biyoçeşitlilik

Kuraklık ve Çevre Sorunları
Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve Kalkınma

Kuraklık ve Çölleşmenin Sosyo-Ekonomik Etkileri
UA ve CBS ile Yaklaşımlar, Modelleme, vb.

2014 yılında gerçekleştirtiğimiz II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu,  
mücbir sebeplerden günümüze dek kitaplaştırılamamıştır.  

Bu gecikmeden dolayı, bütün katılımcılar ve emeği geçen herkesten özür dileriz.
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ÖN SÖZ
Son dönemlerde sürekli artan nüfusun beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tarımsal üretimi arttırmak 

hedeflenmiştir. Tabiatı yok sayan bu tek taraflı yaklaşım üretimi arttırsa da doğal kaynakların hoyratça kullanılmasını 
beraberinde getirmiştir. Doğal kaynaklar üzerinde oluşan baskı hatalı tarımsal uygulamalar ile birlikte arazilerin 
çoraklaşmasına ve su kaynaklarının elden çıkmasına neden olmaktadır. Üstelik her gün daha belirgin hale gelen 
iklim değişikliği çölleşme ve erozyon riskini de beraberinde getirmektedir. Ülkemiz toprak ve su kaynaklarının 
korunası,  geliştirilmesi, bilim ve tekniğin gerekleri doğrultusunda kullanılmasıyla ilgili çalışmalarda ortaya çıkan 
sorunların önemini ve önceliğini koruduğu bilinmektedir. Çölleşme tehdidi altındaki topraklarımız, doğal ve doğal 
olmayan çeşitli oluşumlardan etkilenmekte olup, çoraklaşma kirlenme, sıkışma vb. şekillerde niteliğinin değişmesi 
sonucu bozulabildiği gibi; erozyon, tarım dışı amaçlı kullanım hammadde olarak kullanılma ve benzeri şekillerde 
kütlesel olarak da yok olmaktadır. Verimli tarım arazilerimiz plânsız kentleşme, sanayileşme ve turizm yatırımları 
ile her yıl elden çıkmaktadır.

Tarımsal üretimde yanlış sulama ve yetiştirme uygulamaları, ülkemizde çölleşme etkilerinin artmasına, doğal 
dengenin her geçen gün insan aleyhine bozulmasına sebep olmaktadır. Artık insanoğlunun geleceğini tehdit eden bu 
olguyu genelde ülkemizin özelde ise bölgemizin geleceği açısından iyi tespit etmek, sorunun ne boyutta olduğunu 
görmek ve gelecekte karşılaşabileceğimiz sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ihtiyaç değil bir 
zorunluluk halini almıştır. Her sektör iklim değişimi konusunda gelecekle ilgili kestirimler yaparak yeni stratejiler 
geliştirmeye çalışmaktadır. İklim değişmelerinin en önemli sonuçlarından birisi, su kaynakları üzerindeki olumsuz 
etkileridir.

2050 yılında; Türkiye’nin özellikle kurak yarı kurak ilkim bölgeleri olan Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu’da 
yağışlarda ciddi azalmalar beklenmektedir. Avrupa Çevre Ajansı verilerine göre 2030 yılında Avrupa’da kuraklıktan 
en çok etkilenecek kesim Akdeniz Havzası olacaktır. Türkiye’de Marmara, Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri, özellikle 
Konya Kapalı Havzası ciddi su sıkıntısıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Yaşanan süreç bölgemizdeki sorunun, 
kuraklık ve susuzluk olmaktan çıkıp hızla “çölleşme” sorunu haline geldiğini işaret etmektedir.

Çölleşme ve kuraklıkla mücadelede başarının topyekün  bilinçlendirme yolu ile sağlanabileceğine inanan 
kurumumuz; kırsal toplumlarda, köy hayatına, yerel halktan başkanlara, okullar, yöneticiler çiftçi grupları, sanayici, 
özel sektörün tüm temsilcileri, bilim, üniversite, araştırma enstitüsüyle tüm kesimlerini çölleşme ve kuraklık ile 
mücadele için bilinçlendirme kanaatini taşımaktadır. Bu itibarla I.Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumunu 2009 
yılında gerçekleştirmiştik. Bu yılda kuraklığın yaşandığı bu dönemde Bakanlığımız ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
işbirliği ve kurumumuz ev sahipliğinde II.Uluslararası Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu düzenlenmiştir.

1960’lardan beri tüm personelimizin özverili çalışmaları neticesinde Karapınar’da erozyonla mücadele eden 
kurumumuza bu noktada düşen ağır sorumlulukların bilincindeyiz. Bu amaçla kurum olarak toprak işlemden 
gübrelemeye, kısıtlı su uygulamalarından sulama programlarına yürüttüğümüz tüm projelerde tarımsal üretimi 
sürdürülebilir kılmak arzusundayız.

Yukarıda bahsedilen nedenler  sonucunda ileride daha da şiddetli olarak hissedilmesi beklenen Kuraklık-
Çölleşme etkilerinin ve çözüm önerilerin bilimsel araştırmalarla ortaya konulması gerekmektedir. Düzenlenen 
sempozyumla konu ile ilgili değişik branşlarda çalışan bilim adamları arasında bilgi alışverişi ve ortak çalışmalar 
ile uygun ortam hazırlanmıştır. Konunun önemi ve hassasiyetini kamuoyunun dikkati çekilerek ulaşıl bir bilinç 
oluşturmak hedeflenmiştir. Ülkemizin değişik üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra konu üzerinde 
çalışan özel kuruluşlardan, Afrika’dan ve farklı ülkelerden bilim adamlarının katık ve katılımlarıyla düzenlenen bu 
sempozyum öncelikle ülkemiz ve bölgemiz açısından yararlı olmuştur.

Sempozyum 16-18 Eylül 2014 tarihleri arasında Konya-Hilton otelde ilk gün tek, ikinci günden itibaren üç 
salonda yaklaşık 300 kişinin katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Sempozyumda 5 adet çağrılı 92 adet sözlü ve 66 adet 
poster sunum olmak üzere 163 adet araştırmanın sonuçları görüşülmüş ve bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Sempozyum 
çıktıları gelecekle ilgili oluşturulacak projeksiyonlar, planlamalar ve uygulamalarda kullanılacaktır.

Sempozyumun başlangıcından sonuçlanma aşamasına kadar desteklerini esirgemeyen Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı başta olmak üzere Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğüne, Onur Kurulu üyelerine, bildirilerin değerlendirilmesine büyük emeği geçen Bilim Kurullarına 
teşekkür ediyorum. Sempozyuma bildirili ve bildirisiz olarak katılan bilim adamları, araştırmacı ve yayımcılara, 
başta ÇEM olmak üzere tüm kamu kuruluşlarına, özel sektör ve STK temsilcilerine ve bütün katılımcılara sonsuz 
şükranlarımızı sunarız.

Sempozyumun başarıyla gerçekleşmesi için yoğun gayret sarf eden Düzenleme Kurulu Üyelerine, Sponsorlara, 
destekleyen kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

         D.Ali ÇARKACI
                  Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
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SUNUŞ
Yaşadığımız dünya bize geçmişten gelen bir mirastır. Doğal kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere 

aktarmak ortaya çıkan sorunları belirlemek ve çözüm yolları bulmak en önemli ödevlerimizden biridir. 
Ülkemiz coğrafi konum, iklim ve su kaynakları açısından oldukça verimli olmasına karşın, artan nüfus ve 

kaynakların verimsiz kullanılmasıyla “Kuraklık ve Çölleşme” tehlikesine karşı bir farkındalık oluşmak zaruri ve 
gelecek nesillerimiz adına bu tehlikeye karşı tedbir almak önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Doğayı koruma, 
iklim değişikliği, erozyon, kuraklık ve çölleşme konusunda yapılan çalışmaların gerekliliği ortadır.

Özellikle bölgemizi yakından ilgilendiren ‘Kuraklık ve Çölleşme” tehtidi, her platformda yapılacak 
bilinçlendirme ve mücadele ile tehtit olmaktan çıkacak, gelecek nesiller için şimdiden önlem alınmış olacaktır.

Kurumumuz bu konuda üstüne düşen önemli görevin farkındadır. Kurulduğu günden bu yana her platformda 
çalışmalarını titizlikle sürdürerek ilgili diğer tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaktadır.

Kuraklık ve Çölleşme ile ilgili olarak kurumumuzca, daha önce ilki yapılan sempozyum çalışması oldukça 
faydalı olmuş, alanında uzman kişiler tarafından uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu alanda herkese ışık tutarak 
yeni çalışmaların yolunu açmıştır. Elde edilen veriler, bu konuda yapılan stratejik planlamalar katkı sağlamıştır.

Artarak devam eden “Kuraklık ve Çölleşme” sorunu bu soruna karşın, yapılacak mücadelelerin güncel ve 
yoğun bir şekilde devam etmesinin önemini daha da artırmıştır.

Gelişen teknolji ve oluşan yeni problemler doğrultusunda, daha etkin bir mücadele ve farkındalık oluşturma 
amaçlı, ülkemizdeki farklı üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ve konuyla ilgili çalışmaları bulunan tüm 
özel kuruluşların katılımıyla 16-18 Eylül tarihleri arasında “Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumunun” ikincisi 
düzenlenmiştir. Sempozyuma ülkemiz dışında da farklı ülkelerden katılım sağlanmıştır.

Sempozyum süresince yapılan sunumlar, araştırmalar ve tavsiyeler kitap haline getirelerek bu konuda önemli 
bir kaynak oluşturmuştur. Günümüz ve geleceğimizin daha verimli, daha güvenli olması açısından kuşkusuz bu 
çalışmaların sürekli olarak yapılması gerekmektedir. Kurumuz bu alanlarda yeni çalışmalar yapmakta, yeni planlar 
oluşturmakta ve konuya ilişkin dünya genelinde yapılan tüm çalışmaları takip etmektedir.

Sempozyum süresince, başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmak üzere 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü her türlü desteği sağladıkları için sonsuz şükranlarımızı 
sunarız. 

Ayrıca; özverili çalışmaları ile bu sempozyumun yapılmasında büyük emekleri olan, Onur Kurulu üyelerine, 
titiz çalışmalarıyla bildirileri değerlerdiren Bilim Kuruluna, katılımcı araştırmacı ve yayımcılara, tüm kamu kurum 
ve kuruluşları, özel sektör ve STK’lara teşekkür ederim.

                         M.Ali DÜNDAR
       Toprak Su Ve Çölleşme İle Mücadele  

            Araştırma Enstitüsü Müdürü
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ÖZET

KOP Bölgesi (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde) 65.014 km2 yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün %8,3’ünü; 
2.904.173 ha tarım alanı ile Türkiye tarım alanlarının %12,2’sini, 3 Milyon  nüfusu ile de ülke nüfusunun yaklaşık 
% 4’ünü oluşturmaktadır. Bölge tarım alanlarının %31,8’ini sulu tarım, %67,7’ini kuru tarım alanları oluşturmak-
tadır. KOP Bölgesi’nin tarım arazilerinin tümünün sulanabilmesi için gerekli sulama suyu miktarı yıllık 15 milyar 
m3 civarındadır. Bölgenin mevcut kullanılabilir su varlığı 4.36 milyar m3 olup toplam sulama suyu ihtiyacının 
ancak 1/3’ünü sağlamaktadır.  Çünkü bölgenin aldığı doğal yağışlar 643 mm olan Türkiye yıllık ortalamasının 
yarısı kadardır. Dünya Kaynaklar Enstitüsü (WRI) tarafından yayınlanan 107 yıllık kuraklık ölçümlerine göre de 
Türkiye’de kuraklık şiddetinin en sık tekrarlandığı bölgenin KOP Bölgesi olduğu görülmektedir. 

Yıllara göre değişmekle birlikte 2011 yılı sadece sulu tarım alanları ve bitki deseni dikkate alınarak yapılan hesap-
lamalarda bölge sulama suyu ihtiyacının yıllık yaklaşık 4,3 milyar m3 civarında olduğu hesaplanmıştır. Ancak fiili 
çekimin aynı yıl 6,6 milyar m3 civarında gerçekleştiği tahmin edilmiş olup Bölgede yılda yaklaşık 2,3 milyar m3 
sulama suyunun fazladan kullanıldığı görülmektedir. Bu durum en büyük baskıyı yer altı su rezervlerine yapmak-
ta, her yıl seviye düşmektedir. Bu nedenle bölgeye yeni su kaynaklarının getirilmesi projelerinin tamamlanması 
ve suyun tasarruflu kullanılması önceliklerinde olmak üzere bir dizi tedbirlerin alınması bölge tarımı ve çevresel 
sürdürülebilirlik için gerekli görülmektedir.  

Bölgede son dönemde mevcut sulama projeleri hızla tamamlanmakta, yeni projelere başlanılmaktadır. Suyun 
tasarruflu kullanılması için öne çıkan faaliyetlerden olan arazi toplulaştırması ve sulama sahalarındaki (şahıs, sula-
ma birliği/kooperatifi) sulama şebekelerinin açık kanal sulama sisteminden kapalı sisteme dönüştürülmesi ve tarla 
içi sulamalarında basınçlı sulama yöntemlerine geçiş ve toprak yapısını doğal yağışlardan en fazla istifade edecek 
şekilde düzeltmek için gerekli planlamalar yapılmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir.  Hazırlıkları tamamlanan 
taslak KOP Eylem Planı bu konuları tümüyle ve entegre şekilde içermektedir. 

Yağışların ve sulama suyunun etkin kullanımı için çoğunlukla öne çıkan faaliyetlerin yanında kamuoyunda fazla 
yer almayan önemli tedbirler de mevcuttur. Bu konuya şu ana kadar yeterli önem verilmediği görülmektedir. Bu 
tedbirlerden öne çıkanlar kısaca aşağıda sıralanmaktadır:

−	 Basınçlı sulama sistemleri ile de su israfı yapılabildiğinden, basınçlı sulama sistemlerine geçmek tek başına 
yeterli değildir. Basınçlı sulama sistemleri ile suyun bilinçli (dengeli ve kontrollü) olarak verilmesi sağlanma-
lıdır. KOP TEYAP kapsamında bu çalışmalar gerçekleştirilecektir.

−	 Toprakta organik maddenin artmasına, anız yakılmasının önlenmesine, toprak yapısını iyileştirerek daha fa-
zla su tutmaya, su rezervlerinin daha tasarruflu kullanımına ve bölgede kuraklık ve erozyonun etkilerinin 
azaltılmasına; tarım girdilerinin düşmesine ve verimin artmasına katkı sağlayacak faaliyetlerden birisi olan; 
uygulanma alanı dünyada 120 milyon hektarı aşmış ve ülkemizde yaygınlaşmakta olan “Doğrudan Ekim 
Sistemi”nin bölgede uygulanması gerekmektedir. Sulu tarımda da önemli katkısı olmakla birlikte tarım alan-
larının %67,7’sinde kuru tarım yapılmak zorunda olunan bölge için doğrudan ekim sisteminin yaygınlaşması 
sağlanmalıdır. 

−	 Özellikle mibzerlerde teknolojinin geliştirilerek, öncelikle tohum ve gübrenin ayrı band ve derinliğe atılması 
sağlanmalıdır. 

−	 Bölge toprakları büyük oranda kaymak tabakası bağlar hale gelmiş olup, bu durumda bitki çıkış döneminde 
yağmur yağmasından çekinilir hale gelinmiştir. Bunun önemli sebeplerinden birisi toprağın aşırı parçalanarak 
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işlenmesidir. Bunun için toprağı devirerek işleyen alet ve ekipmanların yerine toprağı yırtarak işleyen alet ve 
ekipmanların kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

−	 Kaymak tabakasını önleyici ve toprak su tutma kapasitesini artırıcı önlemlerden bir diğeri de toprak organik 
maddesinin artırılmasıdır. Bunun içinde çiftlik gübresi ve yeşil gübre uygulamalarının yaygınlaştırılması anız 
yangınlarının önlenmesi tedbirleri alınmalıdır.  

−	 Su tasarrufu başta olmak üzere sürdürülebilir bir tarım için bu alanda ziraat mühendislerinin etkinliğinin 
artırılması sağlanmalıdır. 

−	 Bölge su kaynakları mevcut tarım alanlarının sulanması için yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, iç ve dış 
havzalardan yeni su transferi çalışmaları bölge ve ülke için hayatı öneme sahip gözükmektedir.

Bahsedildiği şekilde ciddi bir kuraklık tehdidi altında olan KOP Bölgesinde tarımın devam ettirilebilmesi ve çevre-
sel sürdürülebilirliğin sağlanması bu tedbirlerin planlı bir şekilde geniş tabanlı olarak uygulanabilmesine bağlıdır.

Sustainable Water and Agriculture Management in The Region of KOP

ABSTRACT:

Reginal KOP (Aksaray, Karaman, Konya, Nigde) with 8.3% of the area of 65 014 km2 Turkey; 2,904,173 hectares 
of agricultural land and 12.2% of the Turkish agricultural sector, with three million inhabitants eliminates about 
4% of the population of Turkey. The area of irrigated farmland 31.8% accounted for dry farming areas 67.7%. KOP 
is the amount that is required to irrigate all the farmland irrigation water is around 15 billion m3 per year. Existing 
presence in the region is 4.36 billion m3 of water is available, but the total irrigation water requirement 3.1 pro-
vides. Due to the natural rainfall is 643 mm, place half of the annual average of Turkey. World Resources Institute 
(WRI), in the region most frequently repeated KOP territory is seen to published measurements of the 107-year 
drought in the drought severity in Turkey.

Although it varies depending on the year 2011 it is estimated that only irrigated area and crop pattern of the needs 
of irrigation water in the calculations taking into account the year at around 4.3 billion m3. However, the actual 
shooting is in the same year at around 6.6 billion m3 per year, to be in the region is seen at 2.3 billion m3 over 
irrigation water used. In this case, the greatest pressure to make the groundwater reserves, the level fell every year. 
Therefore, the introduction of a new water supply project completion and receipt of a number of measures, includ-
ing the use of water-saving agriculture as priorities and for environmental sustainability is necessary.

Existing irrigation projects in the region recently quickly initiate new projects. The land consolidation is the essen-
tial activities for the use of water-saving irrigation and the environment (persons, irrigation unions / cooperatives), 
the conversion of a closed system of open channel irrigation system, irrigation system and land transition to irri-
gation method of pressure irrigation and soil structure in a way that the maximum benefit to remedy made from 
natural rainfall, the necessary planning and implementation was initiated. Completed preparations Draft Action 
Plan COP contains questions fully integrated in this way.

Precipitation and irrigation of the most important measures, held more frequently next activities for effective use in 
public the Pre, are also available. This problem can be seen, not so far given enough attention. Prominent of these 
measures are in the following order:

−	 Pressure irrigation systems can be done with the waste water of the pressurized irrigation system is not di-
rected solely sufficient. Under a given pressure irrigation systems and water and consciously (balanced and 
controlled). This work will be carried out under the KOP TEYAP.

−	 An increase in soil organic matter and prevents the burning of stubble, improving soil structure, more water 
to keep a more efficient use of water resources and to reduce the impact of drought and erosion in the region; 
One of the activities that will contribute to the reduction of agricultural inputs and increase efficiency with; Of 
applications has exceeded 120 million hectares, which is widespread in the world and in our country, “Direct 
Seeding System” must be implemented in the region. Although 67.7% of agricultural land in the important 
contribution of irrigated agriculture in the region, which they made for dry farming should be the expansion 
of no-tillage system.

−	 Especially in developing technology drills, should the removal of seed and fertilizer and depth separate bands 
in the first place.
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−	 Regional area largely become elite connections it has in this case it is achieved investment performance 
during the feared rain. One of the main reasons is handled highly fragmented country. The working tool for 
the overthrow of the soil and ground equipment instead of tearing the use of working utensils and equipment 
should be extended.

−	 Cream-protective layer and soil water holding capacity of further building measures is to increase the organic 
matter in the soil. With the spread of manure and green manure application to take the necessary measures to 
prevent the stubble fires.

−	 For sustainable agriculture, in particular water protection it should be to increase the efficiency of agricultural 
engineers in this field.

−	 Regional water resources are not sufficient to irrigate existing farmland. Therefore, new studies from inside 
and outside the basin water transfer and the life of the country seems important.

−	 What can be referred to the continuation of farming in the region threatened by a severe drought KOP and 
ensuring environmental sustainability depends on the implementation of broad-based, as these measures in a 
planned manner.

GİRİŞ

KOP Bölgesi (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde) 65.014 km2 yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün %8,3’ünü; 
2.904.173 ha tarım alanı ile Türkiye tarım alanlarının %12,2’sini, 3 Milyon nüfusu ile de ülke nüfusunun yaklaşık 
% 4’ünü oluşturmaktadır. Bölge tarım alanlarının %31,8’ini sulu tarım, %67,7’sini kuru tarım alanları oluşturmak-
tadır. KOP Bölgesi’nin tarım arazilerinin tümünün sulanabilmesi için gerekli sulama suyu miktarı yıllık 15 milyar 
m3 civarındadır. Bölgenin mevcut kullanılabilir su varlığı 4,36 milyar m3 olup toplam sulama suyu ihtiyacının 
ancak 1/3’ünü sağlamaktadır.  Çünkü bölgenin aldığı doğal yağışlar 646 mm olan Türkiye yıllık ortalamasının 
yarısı kadardır. Dünya Kaynaklar Enstitüsü (WRI) tarafından yayınlanan 107 yıllık kuraklık ölçümlerine göre de 
Türkiye’de kuraklık şiddetinin en sık tekrarlandığı bölgenin KOP Bölgesi olduğu görülmektedir. 

Yıllara göre değişmekle birlikte 2011 yılı sadece sulu tarım alanları ve bitki deseni dikkate alınarak yapılan hesap-
lamalarda bölge sulama suyu ihtiyacının yıllık yaklaşık 4,3 milyar m3 civarında olduğu hesaplanmıştır. Ancak fiili 
çekimin aynı yıl 6,6 milyar m3 civarında gerçekleştiği tahmin edilmiş olup Bölgede yılda yaklaşık 2,3 milyar m3 
sulama suyunun fazladan kullanıldığı görülmektedir. Bu durum en büyük baskıyı yer altı su rezervlerine yapmak-
ta, her yıl seviye düşmektedir. Bu nedenle bölgeye yeni su kaynaklarının getirilmesi projelerinin tamamlanması 
ve suyun tasarruflu kullanılması önceliklerinde olmak üzere bir dizi tedbirlerin alınması bölge tarımı ve çevresel 
sürdürülebilirlik için gerekli görülmektedir.  

Bölgede son dönemde mevcut sulama projeleri hızla tamamlanmakta, yeni projelere başlanılmaktadır. Suyun 
tasarruflu kullanılması için öne çıkan faaliyetlerden olan arazi toplulaştırması ve sulama sahalarındaki (şahıs, sula-
ma birliği/kooperatifi) sulama şebekelerinin açık kanal sulama sisteminden kapalı sisteme dönüştürülmesi ve tarla 
içi sulamalarında basınçlı sulama yöntemlerine geçiş ve toprak yapısını doğal yağışlardan en fazla istifade edecek 
şekilde düzeltmek için gerekli planlamalar yapılmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir.  Hazırlıkları tamamlanan 
taslak KOP Eylem Planı bu konuları tümüyle ve entegre şekilde içermektedir. 

Yağışların ve sulama suyunun etkin kullanımı için çoğunlukla öne çıkan faaliyetlerin yanında kamuoyunda fazla 
yer almayan önemli tedbirler de mevcuttur. Bu konuya şu ana kadar yeterli önem verilmediği görülmektedir. Bu 
tedbirlerden öne çıkanlar kısaca aşağıda sıralanmaktadır:

−	 Basınçlı sulama sistemleri ile de su israfı yapılabildiğinden, basınçlı sulama sistemlerine geçmek tek başına 
yeterli değildir. Basınçlı sulama sistemleri ile suyun bilinçli (dengeli ve kontrollü) olarak verilmesi sağlanma-
lıdır. KOP Eylem Planı kapsamında bu çalışmalar gerçekleştirilecektir.

−	 Bitkiler ihtiyaçları olan suyu ilk olarak yağışlardan karşılar. Bu yağışların yeterli olmaması durumunda sula-
ma ile bitki kök bölgesine su verilir (Şahin ve ark., 2010). Sulama; bitkilerin gelişmesini sürdürebilmesi için 
gerekli olan, ancak yağışlarla karşılayamayan suyun bitkilere ölçülü ve kontrollü biçimde verilmesi şeklinde 
tanımlanmaktadır (Kara, 2005). Sulama programı yapılırken su ve tarım alanına göre karar vermek en uygun 
ölçüttür. Suyun az ve pahalı olduğu yerlerde birim su miktarından; tarım alanının sınırlı olduğu yerlerde ise 
birim alandan en çok ürünün alınmasını amaçlayan programlar düzenlenmelidir (Köksal ve ark., 2001). 
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−	 Türkiye’de kullanılabilir yerüstü su kaynağının ancak %2’si bölgededir. Diğer yandan bölgenin geniş bir 
kapalı havza olması nedeniyle Türkiye yeraltı su kaynağının %17’sini bulundurmaktadır. Bir başka ifade 
ile Türkiye’de kullanılabilir yerüstü suyunun en az, buna karşılık yeraltı suyunun en fazla bulunduğu bölge 
Konya Kapalı Havzası’dır. Fakat kullanılabilir rezerv üzerinde aşırı çekim, yağışların yetersizliği ve yeterli 
besleme olmadığından; havzadaki yeraltı suyu seviyesi her yıl ortalama 3 m düşüş göstermektedir.

−	 Konya bölgesinin kurak ve yarı kurak bir iklim özelliği göstermesi, kullanılan sulama suyundan tasarrufa 
gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Ovada, sulamada kullanılan suların çok büyük bir bölümünü yeraltı su kay-
nakları oluşturmaktadır. Yeraltından rezervin üzerinde bir su çekimi söz konusudur ve bu nedenle de yeraltı 
su seviyesi hızlı bir şekilde düşmektedir. Özellikle yüzey sulama yöntemleri ile aşırı su uygulaması hem su 
kaynaklarının israfına ve hem de drenajın yetersiz olduğu alanlarda tarım topraklarının çoraklaşmasına sebep 
olur. Bu sebeple, KOP Bölgesi gibi kurak ve yarı-kurak iklim bölgelerinde suyun tarımda etkin kullanımı 
sağlanmalıdır. 

−	 Tarımda su yönetimi: bitki kök bölgesine, gereken miktarda suyun doğru zamanda verilmesi için yapılacak 
tüm faaliyetler, işlemler ve fonksiyonlar biçiminde tanımlanmaktadır. Bölgede sulu tarım alanlarında arazi 
toplulaştırmalarının ve kapalı sistem sulama alt yapısına geçilmesi yönünde çalışmalar hızlandırılmalıdır. 
Ancak bunun yanında mutlak suretle tarla içi sulama işletmeciliği de gözden geçirilmelidir.  Suyun bilinçli ve 
tasarruflu kullanımının sağlanması gerekmektedir.

−	 KOP Bölgesinde 518.541 ha’ı yeraltı (ruhsatlı + ruhsatsız kuyular), 405.059 ha yerüstü olmak üzere 2013 yılı 
itibari ile 923.600 ha alan sulanmaktadır. Bu rakam tarım alanının yaklaşık 3 milyon ha olduğu bir bölgede 
azımsanamayacak bir rakamdır. Dolayısıyla bu alanlardaki suyun yönetimi bölge ve ülke gıda güvenliği için 
kayda değer bir durumdur. Tarımda suyun etkin kullanımı YAS ve YÜS sahaları için ayrı ayrı aşağıda ird-
elenmiştir.

−	 Bölge kullanılabilir suyunun ancak %44’ü yer üstü sularından (YÜS), %56’sı ise yenilenmesi çok zor olan 
yeraltı sularından (YAS) karşılanmaktadır. Ancak, yetersiz tarımsal üretim alt yapısı (parçalı arazi ve klasik 
sulama sistemi vb.) ile birlikte daha fazla su tüketen yazlık ürünlerin bitki deseninde ağırlık kazanması ve 
hatalı çiftçi uygulamaları bölgenin yıllık kullanılabilir su varlığı olan 4,3 milyar m3’ün çok üzerinde, yak-
laşık 6,6 milyar m3 su kullanımına neden olmaktadır. İsraf edilen 2,3 milyar m3 suyun büyük çoğunluğu 
YAS’lardan çekilmekte ve stratejik rezervler hızla yok olmaktadır. Yapılan hesaplar, Bölge’de tarım alt yapısı 
modernleştirilip, uygun bir strateji izlenirse yıllık kullanılabilir su varlığı ile mevcut bitki üretimi için gerekli 
sulama suyu ihtiyacının karşılanabileceği görülmektedir.

−	 Bu nedenle Bölge’de, sulama alanlarının artırılması bir yana mevcut sulanan alanların sulanmaya devam 
edilebilmesi için bile bir takım ciddi yapısal tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu durum bitkisel üretim 
gelirinin %75’i sulu tarımdan, bunun da %57’sini YAS sulamalarından elde eden Bölge için büyük bir önem 
arz etmektedir. Çünkü Bölge, Türkiye üretimi içinde buğdayda %14, kuru fasulyede %54, havuçta %47, şeker 
pancarında %40, patateste %29, ayçiçeğinde %23, arpada %17, çavdarda %28, dane mısırda %10 ve yoncada 
%13’lük paya sahiptir. Bu veriler bölgenin, yazlık ekimi yapılan ve su ihtiyacı nispeten yüksek ürünlerde ön 
plana çıktığını fakat aynı zamanda ülke gıda üretimindeki ağırlığını göstermektedir. 

−	 KOP Bölgesindeki DSİ’nin işletmeye açmış olduğu büyük ve küçük YÜS sahalarının, yaklaşık %32’sinin 
aynı zamanda YAS (belgeli ve belgesiz) kuyuları ile çakışması da ayrı bir işletmecilik sorunudur. Yerüstü 
suları ile sulama imkânı olan sahaların aynı zamanda yeraltı sularından da su almaları israfa sebep olmaktadır.

−	 Doğal kazancımız olan ancak her yıl biraz daha azalmakta olan “yer altı sularının” ve büyük bütçeler ayrılarak 
(baraj-depolama yapımı, arazi toplulaştırması ve sulama alt yapı çalışmaları) ihtiyaç alanlarına ulaştırılan 
“yer üstü sularının” faydalanıcı tarafından kullanımı da bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla su kaynaklarının 
faydalanıcı tarafından su yönetimi tanımında belirtilen anlayışla kullanılmasında günümüz teknolojisinin im-
kânları içerisinde azami gayret gösterilerek, günümüz biliminin sunduğu imkânlarla, eldeki su kaynaklarının 
(YÜS ve YAS) yüksek oranda faydaya dönüşmesini sağlamak bölge ve ülke için gıda güvenliği açısından bir 
zorunluluk olduğu gözükmektedir.

−	 Toprakta organik maddenin artmasına, anız yakılmasının önlenmesine, toprak yapısını iyileştirerek daha fa-
zla su tutmaya, su rezervlerinin daha tasarruflu kullanımına ve bölgede kuraklık ve erozyonun etkilerinin 
azaltılmasına; tarım girdilerinin düşmesine ve verimin artmasına katkı sağlayacak faaliyetlerden birisi olan; 
uygulanma alanı dünyada 155 milyon hektara ulaşmış ve ülkemizde yaygınlaşmakta olan “Doğrudan Ekim 
Sistemi”nin bölgede uygulanması gerekmektedir. Sulu tarımda da önemli katkısı olmakla birlikte tarım alan-



II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

17

I.CİLT

larının %67,7’sinde kuru tarım yapılmak zorunda olunan bölge için doğrudan ekim sisteminin yaygınlaşması 
sağlanmalıdır. Doğal yağışlardan yararlanmayı ciddi oranda artırabilecek bu tedbirler kamuoyunun dikkatin-
den kaçmaktadır. 

−	 Toprağı en az seviyede rahatsız edip, devrilerek işlenmesini önleyen ve daha teknolojik makinelerle 3 defa 
girilmesi yerine bir defa araziye girerek ekim yapmayı sağlamayı temin eden sistem özellikle yağışı yetersiz 
bölgelerde uygulanabilecek modern bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne var ki uygun olmayan me-
kanizasyonla yapılan bazı uygulamalar sistem hatası gibi algılanmış ve uygulamayı yaygınlaştıracak etkili 
bir destekleme modeli henüz geliştirilememiştir. Doğrudan ekim makine desteklemeleri de düşük seviyede 
kalmaktadır. Bölgede meyvelikler ve bazı bitkisel üretim sahaları çıkarıldıktan sonra Bölge’de doğrudan ekim 
sistemi uygulaması yapılabilecek alan 2.72 milyon ha (1.95 milyon ha kuru, 772 bin ha sulu) civarındadır. Bu 
alanların tamamının doğrudan ekim sistemi ile desteklenmesi halinde yıllık yaklaşık 603,3 milyon TL destek  
bütçesi gerekmektedir (Anonim, 2013a). Fakat bu sistemin faydalarını göstermek ve yaygınlaştırmak adına 
bir pilot programın uygulanması gerekli görülmektedir.

−	 Bölge’ye yıllık ortalama 330 mm hesabından toplam 21 milyar m3 (ton) civarında yağış düşmektedir. Bu 
yağışın Bölge’nin tarım alanlarına isabet eden kısmı ise yıllık yaklaşık 9,4 milyar m3’tür (Anonim, 2012). 
Bölge yağışlarının yaklaşık %45’inin tarım alanlarına düşmesi, bu yağışlardan faydalanmayı artırmanın ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu yolla hem sulanan alanlarda daha az su kullanımı yanında kuru 
tarım alanlarında daha fazla su kazanarak verimliliği artırmak mümkün olabilecek, hem de su kaynakları 
korunmuş olacaktır. 

Doğal kaynakların korunup geliştirilerek sürdürülebilir bir yapı içerisinde tarımsal uğraşının 
yürütülmesine olan katkıları:

• Anız yakılması engellenir.

• Toprağın sıkışmasını önler, kaymak tabakası oluşumunu engeller (Blanco-Canqui ve Lal, 2007). 

• Yağmur ve sulama sularının toprağa giriş miktarı ve hızını artırır (Korucu ve ark., 1998, Aykas ve ark.,2005). 

• Yüzey akışlarıyla ve buharlaşma yolu ile kaybolan suyu engeller (Martı´nez ve ark., 2007).

• Yağışlar ve sulama suyunun toprakta daha fazla muhafazasını (%10-20 arası) sağlar. Ortalama 330 mm yağış 
alan bölge için bu miktar en az 30 mm fazladan su anlamına gelmektedir. Bu, tarla bitkilerinde çimlenme ve 
çıkışı sağlayabilecek bir miktardır.

• Toprakta tutulan suyun kaybını azaltır, çimlenme ve çıkışı artırır. Doğrudan ekim yapılan buğday tarlasında 
7 cm’de yeterli nem bulunurken, yapılmayanda ekim derinliğinin çok altında, 12-14 cm’de ancak çimlenme 
için yeterli nem bulunduğu tespit edilmiştir (Marakoğlu ve ark., 2010). Sulu tarım yapılan alanlarda ilave 
sulama yapılmadan çıkış için yeterli nem bulunabilmektedir.

• Yağmur damlalarının toprak yüzeyine çarpmasıyla oluşturduğu zararları azaltmasıyla birlikte toprakların ya-
tay ve düşey erozyon yoluyla taşınmasına engel olur (Blanco-Canqui ve Lal, 2007).

• Kök bölgesinde biyolojik aktiviteyi çoğaltarak toprak yapısını iyileştirir.

• Hava koşullarının oluşturduğu ekstrem sıcaklık değerlerinin toprağa dolayısı ile bitkiye verdiği olumsuz et-
kiyi azaltır.

• İnorganik maddeye dönüşüm hızı yavaşlatarak toprak organik madde artışına zemin hazırlar (Grandy ve Rob-
ertson, 2007).

• Toprakta daha fazla karbon tutulmasına, daha az karbondioksit ve diğer gazların emisyonuna neden olur 
(Grandy ve ark., 2006, Blanco-Canqui ve Lal, 2007).

−	 Özellikle mibzerlerde teknolojinin geliştirilerek, öncelikle tohum ve gübrenin ayrı band ve derinliğe atılması 
sağlanmalıdır. 

−	 Özellikle kuru tarım alanlarında önemli tohum zayiatına sebep olan ve tohum ile gübreyi aynı yere bırakan 
(genel olarak 1960 model) mevcut klasik mibzerler yerine ayrı banda bırakan ve diğer teknik özellikleri 
geliştirilmiş mibzerlerin tasarımı, imalatı ve benimsetilmesi gerekmektedir. 
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−	 Tohum ve gübreyi aynı band ve derinliğe bırakan klasik mibzerlerle yapılan ekimlerde sonbahar yağışları 
da yetersiz ise, gübrelerin tuz etkisi ve amonyak toksitesi sonucu çıkış önemli ölçüde düşmektedir. Bundan 
dolayı bölge çiftçileri de klasik mibzer kullanarak, %50’ye varan oranlarda fazla tohum atmaktadırlar. Bu du-
rum tohum israfına sebep olmakla birlikte sonbahar aylarının yağışlı olması durumunda, atılan tüm tohumlar 
çimlenmekte, gereğinden fazla bitki sayısından dolayı pas hastalıkları oluşumu ve yayılımına uygun bir ortam 
gelişerek hastalıklardan dolayı verim kayıplarına sebep olunmaktadır. Aynı zamanda, metre karedeki ekim 
normundan fazla çıkışı gerçekleşen her bir tohum, ekim normu kapsamındaki bitkilerin suyuna ortak olmakta 
zaten yetersiz olan yağışların etkinliği düşürülmekte, verim kayıplarını sebep olunmaktadır. 

−	 Dünya da mibzerde birçok yenilik olmasına rağmen, yukarıda dikkat çekilen özelliğin yanında, tohum ve 
gübre düzeneklerinde oluşabilecek tıkanıklıkları operatöre bildirimi sağlayacak uyarıcıların dahi bulunma-
ması yerelde imalatı yapılan mibzerlerde teknoloji geliştirilmesine gidilmesi sağlanmalıdır. 

−	

−	 Bölge toprakları büyük oranda kaymak tabakası bağlar hale gelmiş olup, bu durumda bitki çıkış döneminde 
yağmur yağmasından çekinilir hale gelinmiştir. Bunun önemli sebeplerinden birisi toprağın aşırı parçalanarak 
işlenmesidir. Bunun için toprağı devirerek işleyen alet ve ekipmanların yerine toprağı yırtarak işleyen alet ve 
ekipmanların kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

−	 Halen uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında desteklenen 
makina ve ekipmanlara ilaveten; KOP İllerine özgü olmak üzere, toprak yapısını korumaya, toprakta suyun 
muhafazasını sağlamaya yönelik toprağı devirmeden, yırtarak işleyen mekanizasyonun (Dip kazan, çizel pul-
luk + tırmık kombinasyonu, kültivatör + tırmık kombinasyonu ve sap parçalama makinesi) ve şeritvari toprak 
işleme makinelerini yaygınlaştırılmalıdır.  

−	 Kaymak tabakasını önleyici ve toprak su tutma kapasitesini artırıcı önlemlerden bir diğeri de toprak organik 
maddesinin artırılmasıdır. Bunun içinde çiftlik gübresi ve yeşil gübre uygulamalarının yaygınlaştırılması anız 
yangınlarının önlenmesi tedbirleri alınmalıdır.  

−	 Su tasarrufu başta olmak üzere sürdürülebilir bir tarım için bu alanda ziraat mühendislerinin etkinliğinin 
arttırılması sağlanmalıdır. 

−	 Suyun tarımda kullanımında ziraat mühendislerini etkin görev almaları sağlanmalı, bu amaçla gerekli yet-
kilendirme çalışmaları yapılmalıdır. YAS kuyularının ruhsatlandırılması ve kullanımında 08.08.1961 tarih 
ve 10875 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yeraltı Suları Tüzüğünün 14. maddesinin a fıkrasında “Gerek 
arama ve kullanma, gerekse ıslah ve tadil ameliyeleri esnasında yerüstü suyunun veya kullanmaya elverişli 
olmayan bozuk kaliteli ve pis suların, kuyu veya kaynağa karışması; kuyu içerisinde kötü kaliteli su veren 
tabakalardaki suyun, iyi kaliteli su tabakalarına karıştırılmaması; yeraltı suyunun kullanılması esnasında kuyu 
başlarının ve sulama sahasının sazlık ve bataklık hale getirilmemesi; yeraltı suyunun boşa akıtılmaması; to-
prak vasıflarına uygun sulama yapılmasına ve tuzlanmalara sebebiyet verilmemesi; civardaki her türlü yapı ve 
tesislere zarar verilmemesi için lüzumlu tedbirler ve koruma şekilleri etüd raporlarında ve projeler üzerinde 
gösterilecek, tatbikat bunlara ve teknik yönetmelikte yazılı esaslara göre yapılacaktır. Yukarıda açıklandığı 
veçhile etüd raporlarında ve tasdikli projeler üzerinde gerekli tedbirlerle koruma şekillerinin gösterilmesine 
rağmen yeraltı suyu tesislerinin meydana getirilmesi sırasında gerekli tedbirlerin alınmamasından tatbikatı 
yaptıran jeolog, hidrojeolog veya mühendis sorumludur.” denilmektedir. Fıkrada geçen toprak vasıflarına 
uygun sulama yapılmasına ve tuzlanmalara sebebiyet verilmemesi konuları Ziraat Mühendisliği uzmanlık 
sahasına giren konular olup bu konudaki sorumluluk  jeolog ve hidrojeologla sınırlı tutulmuştur. Bu konu 
ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerde değişikliğe gidilerek: “Yeraltısuyu Kullanma Belgesinin” teknik sorumlu-
luğunun 24.01.1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ziraat Mühendislerinin Görev ve 
Yetkilerine İlişkin Tüzük”te yetkilendirilmiş mühendislere verilmesi sağlanmalıdır. Bunun yanında yerüstü 
sulamalarının kullanımında ziraat mühendislerinin yetkilendirilmesi uygun olacaktır. Çünkü suyun temini 
kadar tasarruflu kullanımı da önem taşımaktadır. 

−	 Tarımsal Sulama Birlikleri ve Tarımsal Sulama Kooperatiflerinin sulama alanında hizmet vermek üzere 
ziraat mühendisi çalıştırması zorunlu olmalıdır. GTHB tarafından desteklenen tarımsal yayım ve danışmanlık 
hizmetleri, sulama suyunun kullanımında da sorumlu olacak şekilde etkinliği artırılarak yaygınlaştırılmalıdır. 
Bu sayede ekimden hasada hatta pazarlamaya tüm faaliyetlerin, tekniğine uygun olarak yürütülmesi sağla-
nacaktır. Ziraat mühendisi denetimi ve bilgisi dahilinde, tarımsal üretimde kullanılacak su miktarı ve diğer 
tarımsal faaliyetler tekniğine uygun olarak yapılacağından, kaynakların sürdürülebilir kullanımı hedefine 
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önemli katkı sağlanmış olunacaktır.

−	 Bölge su kaynakları mevcut tarım alanlarının sulanması için yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, iç ve dış 
havzalardan yeni su transferi çalışmaları bölge ve ülke için hayatı öneme sahip gözükmektedir.

−	 Toplam 4,3 milyar m3 olan kullanılabilir su potansiyelinin, en ekonomik kullanılması halinde bile toplam 
tarım alanlarının 1/3’ünü sulayabilmektedir. Diğer taraftan son yıllarda meydana gelen küresel ısınmaya bağlı 
olarak yağışların azalması ve bitkilerin ihtiyacı olduğu ilkbahar yağışlarının başka mevsimlere kayması, sulu 
tarımdaki ürün çeşitliliğinin artması ve de suya daha çok ihtiyaç duyan bitkilerin yetiştirilmesi nedeniyle 
çiftçilerin suya olan aşırı talepleri ve ülke gıda güvenliği gibi konular nedeniyle KOP Bölgesi’nde tarımın 
devam ettirilebilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla bu tedbirlerin planlı bir şekilde uygula-
nabilmesi için Konya Kapalı Havzası’na, havza dışından mutlaka yeni su transferi çalışmalarının başlatılması 
ve bu konuda yeni yapılacak projelerin ekonomik kriterler çerçevesinde uygulanmaya geçirilmesi gerekir.

Bahsedildiği şekilde ciddi bir kuraklık tehdidi altında olan KOP Bölgesinde tarımın devam ettirilebilmesi ve çevre-
sel sürdürülebilirliğin sağlanması bu tedbirlerin planlı bir şekilde geniş tabanlı olarak uygulanabilmesine bağlıdır.
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TÜRKİYE’DE YARI KURAK VE KURAK BÖLGELERİN  
AĞAÇLANDIRILMASI

Prof. Dr. Melih BOYDAK / Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kısa Özet

Dünyada 5.1 milyar hektarı bulan kurak alanlar, kara yüzeylerinin 1/3’ünden fazlasını kapsamaktadır. Belirtilen alanların 
1 milyar hektarını insan etkinliklerinin çok sınırlı olduğu çok kurak alanlar oluşturmaktadır. Kalan 4.1 milyar hektar 
alanı ise kurak, yarı kurak ve kurak-yarı nemli bölgeler oluşturmaktadır. Kurak alanların yaklaşık 1 milyar hektarı (% 
20’si) insan etkileri sonucu oluşmuştur. UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) verilerine göre, 112 ülkede 1.2 mi-
lyar insanın yaşamı çölleşmeden etkilenmektedir. Bitkilerin tahrip edilmesi sonucu meydana gelen yarı kurak ve kurak 
alanların ekolojik, teknik, sosyo-ekonomik koşulları dikkate alınarak yeniden ağaçlandırılması mümkündür. Bildiride 
kuraklık ve çölleşme ile ilgili temel kavramlar verildikten sonra, Türkiye’nin yarı kurak ve kurak bölgeleri belirtilmiştir. 
Daha sonra kurak ve yarı kurak bölge ağaçlandırmalarında bölgelere göre kullanılabilecek türler verilmiştir. Türkiye’nin 
yarı kurak ve kurak bölgelerde yapılacak ağaçlandırmalarda silvikültürel ilkeler vurgulanmıştır. Dikimlerden ve ekimle-
rden önce ağaçlandırma alanlarının hazırlanmasında ilkeler ve yöntemler ile arazi eğimlerine göre makinalı alan hazırlığı 
yöntemleri açıklanmıştır. Seki (teras), dar teras (gradoni) ve kesik terasların tanım ve işlevleri belirtilmiştir. Ekolojik 
koşullara göre, Türkiye’de teras yapımında kullanılan makine ve ekipmanlar hakkında bilgi verilmiştir. Ağaçlandır-
malarda amaç, tür seçimi, dikim aralığı, dikim zamanı ile ekim yöntemleri ve bakım çalışmaları açıklanmıştır. Türkiye 
ormancılığının yarı kurak ve kurak bölgelerin ağaçlandırılması konusunda başarılı çalışmalar ve aşamalar yaptığı belir-
tilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yarı kurak, kurak, çölleşme, alan hazırlığı, ağaçlandırma.      

GİRİŞ 

Dünyada 5.1 milyar hektarı bulan kurak alanlar, kara yüzeylerinin 1/3’ünden fazlasını kapsamaktadır. Belirtilen alanların 
1 milyar hektarını insan etkinliklerinin çok sınırlı olduğu çok kurak alanlar oluşturmaktadır (UNEP 1992, FAO 1996a, 
FAO 1997). Kalan 4.1 milyar hektar alanı ise kurak, yarı kurak ve kurak-yarı nemli bölgeler oluşturmaktadır (FAO 
1996a). Kurak alanların yaklaşık 1 milyar hektarı (% 20’si) insan etkileri sonucu oluşmuştur. UNEP (Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı) verilerine göre, 112 ülkede 1.2 milyar insanın yaşamı çölleşmeden etkilenmektedir.1 

İnsanların peyzaj üzerindeki belirgin etkileri yaklaşık 10 000 yıl önce Orta Doğu’da başlamıştır (Zohary 1969, Aschmann 
1973, Naveh ve Liberman 1984, Dixon ve Sherman 1989, Boydak ve Doğru 1997). Akdeniz rejyonu, dünyada insan 
etkisi ile en fazla değişen bir rejyonu temsil etmektedir. Şili’de de insan etkileri 10 000 yıl önce başlamış olmakla 
birlikte, etkinin şiddeti Avrupalıların gelişiyle, 17. Yüzyılın ortalarından itibaren artmıştır. Bunlara ek olarak, Dregne 
insan kaynaklı ilk toprak bozulmalarının yaklaşık 1000-3000 yıl önce Akdeniz’in yüksek kısımlarında ve Çin’in yüksek 
kısımlarındaki lös topraklarda olduğunu belirtmektedir (FAO 1996b). 

Orta Doğu’da insanların peyzaj üzerindeki belirgin etkileri yaklaşık 10.000 yıl önce başlamasına karşın, Bugünkü bazı 
bilgi ve bulgulara göre Anadolu’nun orman ve ağaç örtüsü günümüzden 12 000 yıl öncesinden 4000 yıl öncesine kadar 
sürekli genişlemiştir.  Günümüzden 4000-2000 yıl öncesine kadar insanların vejetasyona önemli bir etkisi olmamış, son 
2000 yılda ise orman ve ağaç örtüsünde ciddi bozulma ve gerilemeler belirlenmiştir (Akok 1969, Aytuğ ve Görcelioğlu 
1992). İç Anadolu stebinin % 50’si insan tahribatı sonucu ortaya çıkmıştır (Uslu 1959). 

1 Bildiri Orman ve Su Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl (28-31 Ekim 2013, İstanbul) düzenlenen “Meteorolgy, 
Sand Dust Storm, combating Desertification and Erosion” konulu toplantıda sunulan “Afforestation of arid and semiarid regions in Turkey; Boydak, M.,2013”  
başlıklı bildirinin bazı eklerle (Boydak ve Çalışkan 2014) bir tekrarıdır. Sözkonusu bildirinin hazırlanmasında da birkaç kaynaktan geniş ölçüde yararlanılmıştır 
(FAO 1997, Boydak ve Çalıkoğlu 2006a;b, Boydak ve Ark. 2010). 
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Dünya ormanlarında 1990-2000 yılları arasındaki yıllık azalma 14.6 milyon hektardır. Buna karşılık ağaçlandırmalarla 
veya ormansız alanların kendiliğinden doğal olarak ormanla kaplanması sonucu, yıllık orman artışı ise ancak 5.2 milyon 
hektar düzeyindedir. Verilere göre, 1990-2000 yılları arasındaki net orman azalması yılda 9.4 milyon hektar iken 2000-
2005 yılları arasında bu azalma yılda 7.3 milyon hektara düşmüştür (FAO 2007). Belirtilen iki dönem arasında, orman 
alanlarının tahribindeki bu azalmanın, bundan böyle sürecek genel bir iyileşmeyi işaret edip etmediği belirgin değildir.

Yarı kurak ve kurak bölgelerde orman yıkımları sonucu önce “antropojen orman formasyonları” ve “antropojen step 
formasyonları” oluşmaktadır. Yıkıcı eylemlerin sürmesi halinde “antropojen orman formasyonları” ve “antropojen step 
formasyonları” “antropojen çöllere” dönüşmektedir. Antropojen çöl alanları jeomorfolojik olarak ova, plato veya dağ ve 
tepelerle engebeli alanlar olabilir (FAO 1997, Boydak ve Ark. 2010). Esasen çöller anakaya, toprak, iklim özellikleri ve 
verim bakımından, kum çölleri,  taşlı-çakıllı çöller, kayalık çöller, düşük verimli topraklara sahip çöller, tuz çölleri, polar 
buz çölleri, şeklinde sınıflandırılmaktadır (Günay 1985).

İnsanların bitkileri tahrip etmeleri sonucu oluşan yarı kurak ve kurak alanların, ekolojik, sosyal ve ekonomik koşul-
ların belirleyeceği amaçlara göre, yeniden ağaçlandırılması olanaklıdır. Bu yarı kurak ve kurak alanlarda yapılacak 
ağaçlandırmalar büyük çoğunluğu toprak koruma ve su rejimini düzenleme amacına yönelik “erozyon ağaçlandırma-
ları” niteliğindedir. Yarı kurak ve kurak bölgelerde erozyon ağaçlandırmaları yanında, estetik ağaçlandırmalar ile rüzgâr 
perdeleri, kumul ağaçlandırmaları, tarımsal ormancılık sistemlerinde ağaçlandırma, karstik alan ağaçlandırmaları, tuzlu 
toprakların ağaçlandırılması vd. özel nitelikli ağaçlandırmalar da söz konusundur. Bazı uygun ekolojik koşullarda klasik 
ağaçlandırmalar da yapılabilmektedir. Ayrıca, bu bölgelerdeki akarsu boylarında kavak ve söğüt tür ve klonlarıyla sula-
nan ağaçlandırmalar veya galeri ağaçlandırmaları uygulanabilmektedir.

Yarı kurak ve kurak bölge ağaçlandırmaları arasındaki en önemli fark, kurak bölge ağaçlandırmalarının ilk bir, iki yıl 
sulama gereksinimlerinin olması, buna karşılık yarı kurak bölge ağaçlandırmalarında, genelde sulama gereksiniminin 
olmayışıdır. 

Bu bildiride yarı kurak ve kurak bölgelerde toprak koruma ve su rejimini düzenleme amaçlı ağaçlandırmaların (erozyon 
ağaçlandırmaları) kurulması ekolojik, silvikültürel ve sosyo-ekonomik yönleriyle ele alınmış, başarı için ilkeler açıklan-
mıştır. Bu ilkeler aynı bölgelerdeki estetik ve diğer özel nitelikli ağaçlandırmalar için de geçerlidir. Ancak bu kapsamlı 
özel konulara kısaca değinilmiştir. 

1. Kuraklık ve çölleşme kavramları 

Kuraklık genellikle yağış miktarıyla veya yağışla sıcaklığı birlikte dikkatle alan formüllere dayalı indislerle ifade edile-
bilmektedir. Yarı kurak ve kurak bölgeleri ayırmada, sadece yağış miktarını esas alan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Organizasyonu’nun (FAO) tanımına göre; yağışı 300 mm’nin altında olan bölgeler kurak, 300-600 mm olan bölgeler 
ise yarı kurak bölgeler olarak ayrılmaktadır (FAO 1963, Ürgenç 1998). 100 mm’nin altında yağış alan bölgeler ise çöl 
olarak nitelendirilmektedir. 

Çölleşme, yağış ve toprak nemi eksikliği yanında, insan faaliyetleriyle vejetasyonun gerilemesi sonucu çölün oluşması, 
çöl oluşumunun hızlanması ve yayılmasıdır (Görcelioğlu 1992). Desertification kavramı ilk kez Aubreville tarafından 
kullanılmıştır (Aubreville 1949). Çölleşme kurak, yarı kurak ve kurak-yarı nemli bölgelerde, yukarıda açıklandığı üzere, 
insan kaynaklı bir olgudur. Diğer yandan son yıllarda çölleşme “yarı kurak, kurak ve dönemsel kuraklığa sahip yarı 
nemli (dry sub-humid) bölgelerde iklim ve/veya insan etkisi altında kuraklık, su-rüzgar erozyonu, aşırı tarımsal faali-
yetler sonucu, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması ve uzun dönemde doğal vejetasyonun 
kaybedilmesi ile sonuçlanan arazi tahribi” olarak tanımlanmaktadır (Anon. 2008a).  

Bölgeleri kuraklık derecelerine göre sınıflamada yağış ve sıcaklığı birlikte ele alan yöntemler için de örneğin; De Mar-
tonne, Köppen ve Erinç formüllerini belirtebiliriz. Bunlardan “De Martonne kuraklık indisi” formülüne göre; Türkiye’de 
toplam alanın % 28.6’sı kurak % 57.8’i yarı kurak bölgeler içinde yer almaktadır. Yarı kurak bölgenin % 55.2’si yarı 
kurak- sıcak kuşakta, % 2.6’sı ise yarı kurak-soğuk kuşakta kalmaktadır (Tekinel 1971). 

İklim ve bu bağlamda kurak alanların ayrımında, ülkemizde en çok kullanılan ölçütlerden birisi Erinç formülüdür (Erinç 
1965). Bu formül verilerine göre, indislere karşılık olan iklim ve vejetasyon tipleri “Tablo 1’de” belirtilmiştir.
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                             P 
 Im =      formülde;
            Tom
 
 Im = yağış etkinliği indisi 
            P =  yıllık yağış miktarı (mm)   
             Tom = yıllık ortalama maksimum sıcaklık (C0)

Tablo 1.  Erinç formülüne göre, indislere karşılık olan iklim ve vejetasyon tipleri
        

Im Sınıf Vejetasyon
<8 Tam kurak çöl Çöl
15-23 Yarı kurak Step
23-40 Yarı nemli Park görünümlü kuru orman
40-55 Nemli Nemli orman
55> Çok nemli Çok nemli orman

Erinç Formülü ile iklim sınıflaması yıllık, aylık ve mevsimlik olarak yapılabilmektedir.  Bu formüle göre tam kurak 
ile çok nemli arasında 6 sınıfla tanımlanan iklim bölgelerinin alanları, Türkiye’de yıllara göre genişleyebilmekte 
veya daralabilmektedir. Erinç formülü kullanılarak 1956-1987 yılları arasında, 32 yıl için hazırlanan haritaların 
üst üste çakıştırılması ile ülkemiz için kurak bölgeleri de gösteren bir yıllık alan ortalaması haritası elde edilmiştir 
(Türkeş 1990). Erinç kuraklık indisleri yıllık alan ortalaması haritasına göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
güneyinde küçük bir tam kurak alan (I<8) bulunmaktadır. Bu alanın kuzeyinde ve İç Anadolu Bölgesi’nde kurak 
alanlar (I=8-15) yer almaktadır. Yarı kurak (I=15-23) alanlar ise İç Anadolu, İç Batı Anadolu ve Doğu Anadolu’nun 
güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde oldukça geniş alanlar kapsamaktadır. Yarı kurak alanlar da genelde 
geniş yarı nemli bölgelerle çevrelenmektedir. 

Şekil 1: Türkiye’nin Erinç kuraklık indisleri yıllık alan ortalaması haritası (Türkeş 1990).
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2. Türkiye’de Yapılan Ağaçlandırmalar

Türkiye’de 1946 yılından buyana 2012 yılı sonuna kadar yapılan ağaçlandırma, erozyon ağaçlandırmaları, mera 
ıslah ve diğer çalışmalar “Tablo 2’de” belirtilmiştir.

Tablo 2. Türkiye’de 1946 yılından buyana 2012 yılı sonuna kadar yapılan ağaçlandırma, erozyon ağaçlandırmaları,  
mera ıslah ve diğer çalışmalar

Ağaçlandırmalar 2 180 764 ha (24 681 ha DSİ, 85 750 ha diğer)

Erozyon ağaçlandırmaları 1 170 000 ha  (55 425 ha DSİ)         

Özel ağaçlandırmalar 121 582 ha                    

Yapay gençleştirme (kesilip dikilen)      802 591 ha

Rehabilitasyon 2 492 683 ha

Enerji ormanı tesisi                                  622 878 ha

Mera ıslahı                                             151 834 ha+446 534 ha (BÜGEM=598 368 ha)

2010 Toplam ağaçlandırma 2 180 000+1 170 000+120 000=3 470 000 ha

Yanan orman alanları                       1 600 000 ha 

Türkiye’de son 30 yılda orman alanları % 6, orman serveti ise % 40 düzeylerinde artmıştır. Ormanlarımız ülke 
yüzeyinin  % 27.6’sına ulaşmıştır. Orman alanlarımızın 2023 yılında ülke yüzeyinin % 30’una çıkarılması amaç 
olarak benimsenmiştir.

3. Yarı kurak ve kurak bölge ağaçlandırmalarında kısıtlar  

Yarı kurak ve kurak bölge ağaçlandırmalarının maliyeti ekolojik koşullar nedeniyle çok daha fazladır.  Alanların 
hazırlanması, fidan üretimi, dikim, bakım, dikim zamanı ve diğer silvikültürel konular daha fazla bilgi ve özen 
gerektirmektedir. 

3.1. Ekolojik kısıtlar 

Yarı kurak ve kurak yörelerindeki ekosistemler duyarlıdır. Genelde ekstrem ekolojik koşullar söz konusudur (sığ 
ve taşlı topraklar, organik madde eksikliği vd.). 

Bu bölgelerde bazı yılların yıllık yağış miktarı, uzun yıllara ait ölçme ortalamalarının altında kalmaktadır. Daha 
kurak yıllar ağaçlandırmaların başarısını düşürebilmektedir.

Yarı kurak ve kurak bölgelerdeki tarım alanlarında, yanlış sulamalar sonucu tuzluluk problemleri oluşmaktadır. 
Rüzgâr perdeleri ile tarımsal ormancılık amaçlarıyla yapılacak ağaçlandırmalarda, alandaki tuzluluğun azaltılması 
ve tür seçimi önem taşır. 

Yarı kurak ve kurak bölgelerde toprak ve iklim koşulları bakımından ağaçlandırmalar için daha uygun, kısmen 
klasik ağaçlandırmaların uygulanabileceği alanlar, ayrıca akarsu kenarlarında galari kavakçılığı ve/veya biyokitle 
üretimi için uygun yerler bulunabilir.

3.2. Biyolojik ve teknik kısıtlar 

Yarı kurak ve kurak bölgelerde yapılacak ağaçlandırmalarda uygun orijinlerden kalite ve kantite açısından yeterli 
tohum sağlamada güçlükler bulunmaktadır. Tür ve orijin seçimi,  özellikle antropojen step alanlarda kısıt oluşturmak-
tadır. Buralarda varsa doğal türlere ve yerel orijinlere yer verilmesi başarıyı artırır. Ancak, antropojen step sahaların-
da yapılacak ağaçlandırmalarda, tohum toplanabilecek kalıntı meşcereler bulunmaması halinde, benzer klimatik 
koşullar taşıyan uygun türlere ait orijinleri belirlemek için titiz çalışmaların yapılması gerekir. Özellikle antropojen 
step alanların doğal step sınırlarına doğru, tohumların ± 50 m yükselti sınırları içinde ve aynı bakıdaki doğal türle-
rden toplanması başarı için gereklidir ( FAO 1997, Boydak ve Ark. 2010, Boydak ve Çalışkan 2014). 

Ekolojik koşullar (örneğin; toprak derinliği, taşlılık gibi) ağaçlandırma alanlarının makineli olarak hazırlanmasın-
da kısıtlar doğurabilmektedir. Ayrıca, uygun ekipman ve deneyimli işçi sağlama bakımından güçlükler söz konu-
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sudur. Şiddetli erozyona bağlı olarak bitki, toprak ve su dengesi bozulmuştur. Yağışların azlığı sonucu toprakta pH 
yüksek olup, bitkilerde beslenme bozuklukları yaşanmaktadır. Yarı kurak ve kurak bölgelerin ağaçlandırılmasında 
kullanılacak fidanların gövde/kök oranının 1/2-1/3 düzeyinde ve fidanların kaplı olması fidan yaşama oranını artır-
maktadır. Bu yöreler için uygun kaliteli fidan tiplerinin belirlenerek, fidanlıkların bu tip fidan üretmesi sağlanma-
lıdır. 

3.3. Sosyo-ekonomik ve ormancılık politikalarından kaynaklanan kısıtlar 

Dünya’da ve ülkemizde yarı kurak ve kurak yörelerde ormansızlaşmaya neden olan insan etkileri düşük gelir ve 
yetersiz eğitim ile sıkı bir ilişki içindedir. Kırsal kesimdeki halkın katılımı sağlanmadan yapılacak ağaçlandırma-
lar, yöre halkı tarafından bir çözümden çok problem olarak algılanmaktadır (FAO 1996c, FAO 1997).

Sosyo ekonomik ve politik kısıtların ormanlar üzerindeki etkisi, ekolojik kısıtlardan daha şiddetli olabilmekte-
dir. Yarı kurak bölgelerde, ormancılığın gelişmesini özellikle ağaçlandırmaların planlanmasını, degrade alanların 
onarımını ve çölleşmeyle mücadele konularının gelişmelerini engelleyen en büyük sorun politika eksikliğidir 
(FAO. 1996a;d).

Yarı kurak ve kurak bölge ağaçlandırmalarında maliyetlerin yüksek oluşu, ağaçlandırma yatırımlarını olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. 

Otlatma ve diğer arazi kullanım biçimleri, örneğin eğimli ve erozyon tehlikesi olan alanlarda tarım yapılması, 
ağaçlandırmalar için sorunlar oluşturabilmektedir. 

Halk ve bölgesel plancılar tarafından, ormancılığın kırsal kesimdeki sorunların çözümünün önemli bir parçası 
olduğu, yeterince algılanamamaktadır. Bu nedenle kalkınma modellerinde ormancılık gereken düzeyde yer alma-
maktadır (FAO 1996e). 

Yarı kurak ve kurak bölgelerde yer alan köy ve diğer yerleşimlerdeki nüfus hareketleri dikkatle gözlenmelidir. Bu 
yörelerin gelişebilme potansiyelinin olup olmadığı analiz edilerek gerekli kırsal kalkınma planlarının yapılması 
kararı ve öncelikleri belirlenmelidir. Buna göre de sağlıklı ormancılık politikaları uygulanmalıdır (FAO 1997,  
Boydak ve ark. 2010). 

4. Yarı kurak ve kurak bölge ağaçlandırmalarında silvikültürel ilkeler

Kurak ve yarı kurak bölge ağaçlandırmalarında silvikültürel ilkeleri kapsayan ve günümüzde de geçerli birçok te-
mel bilgiyi içeren bazı yayınlar bulunmaktadır (Saatçioğlu 1970, FAO 1958; 1963, Goor ve Barney 1968, Ürgenç 
1998, Boydak ve Ark. 2010, Boydak ve Çalışkan 2014). 

4.1. Yarı kurak ve kurak bölgelerde dikim yoluyla ağaçlandırmalar 

Kurak ve yarı kurak bölgelerin dikim yolu ile ağaçlandırılmasında amaç, tür seçimi, alan hazırlığı, dikim aralıkları 
ve bakım konuları özellikler göstermektedir.

4.1.1. Yarı kurak ve kurak bölge ağaçlandırmalarında amaç ve tür seçimi

Yarı kurak ve kurak yörelerin doğal türleri kurağa dayanıklı ve genelde kazık kök yapmaktadır. Ayrıca stomalarını 
erken kapayarak su kaybına karşı önlem almaktadırlar. Yaprakları traspirasyonu azaltmaya yardımcı olacak şekilde 
derimsi, kalın ve/veya tüylerle kaplıdır. Kurağa ve soğuğa dayanıklı tür ve orijinlerin belirlenmesinde tür ve orijin 
denemeleri yanında transpirasyon analizleri, ozmotik basınç ve şeker miktarının tayini yöntemlerinden de katkı 
sağlanabilmektedir (Dirik 1994; 2000;  Semerci 2002; Çalıkoğlu 2002).

 Ağaçlandırmalarda yörenin doğal ağaç ve ağaççık türlerinden yararlanmak esas olmalıdır. Ayrıca, uyum yapabi-
lecek kurağa dayanıklı yabancı türler ve orijinler de denenmeli ve başarılı olanlar kullanılmalıdır. Tür seçiminde 
yarı kurak ve kurak koşullara dayanıklı ve havanın serbest azotunu bağlayabilen türler (yalancı akasya (Robinia 
pseudoacacia), gülibrişim (Albizia julibrissin), keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), gladiçya (Gleditsia aquatica), 
erguvan (Cercis siliquastrum), Kıbrıs akasyası (Acacia cyanophylla) ve diğer uygun legüminoz türleri) organik 
madde miktarına ve toprak verimliliğine katkı yaptıklarından, önemle dikkate alınmalıdır (Boydak ve Ark. 2010).

Odun yanında odun dışı ürünler veren, toprağı ıslah eden, yaban hayatına katkı yapan ve çok amaçlı hizmet ver-
ebilen türler, kırsal bölge halkının ekonomisine daha fazla katkı yapabilir. Ülkemizin yarı kurak ve kurak bölge-
lerinde çeşitli amaçlar için kullanılabilecek ağaç türleri aşağıda açıklanmıştır (FAO 1997, Boydak ve Ark. 2010, 
Boydak ve Çalışkan 2014). 
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Kurak ve yarı kurak-soğuk bölgelerden İç Anadolu’daki uygun ekolojik koşullarda kullanılabilecek türler: 
Karaçam (Pinus nigra sabsp. pallasiana), Toros sediri (Cedrus libani), meşe türleri (Quercus pubescens, Q. in-
fectoria, Q.robur, Q.cerris), Ardıç türleri (Juniperus oxycedrus, J. foetidissima, J.excelsa); iğde (Eleagnus angus-
tifolia) dut (Morus alba, M. nigra), badem (Prunus amygdalus), ceviz (Juglans regia), mahlep-melhem (Prunus 
mahalep), alıç (Crateagus aronia, C. monogyna). Menengiç (Pistacia terebinthus), Çitlenbik (Celtis tournefortii), 
ahlat (Pyrus elaeagnifolia), Acer manspessulanum, Calligonum polygonaoides, ılgın (Tamarix parvifolia, T. ger-
manica), Üvez (Sorbus  lusitanica,  S. torminalis), Kadın tuzluğu (Berberis vulgaris, B. crataegina), yabani kiraz 
(Prunus avium), yabani elma (Malus communis), erik (Prunus domestica), karaçalı (Paliurus spina-christi), Kapa-
ri (Capparis ovata, C. spinoza; Akdeniz-İç Anadolu geçiş zonlarında).   Bu türlere ek olarak, yabancı türlerden 
Doğu mazısı (Thuja orientalis) Yalancı akasya (Robinia pseudoacica), Cennet ağacı (Ailanthus glandulusa), Hal-
oxylon persicum) (Uslu 1970, Yaltırık 1984, Odabaşı ve Boydak 1984, Boydak 1986a, Ürgenç 1998, Boydak ve 
Çalışkan 2014).

Akarsu boylarında ise kavak (selvi kavağı, titrek kavak, akkavak) ve söğüt tür ve klonları, doğu çınarı (Platanus 
orientalis).  

Ülkemizde beş alttürü bulunan Acer monspessulanım derin kök oluşturması, sıcağa, sovuğa ve kurağa dayanıklılığı, 
sığ ve taşlık topraklarda yetişebilmesi nedenleriyle yarı kurak ve kurak bölgelerimizin ağaçlandırılması için uygun 
bir türdür (Yılmaz ve Ok 2006). Yapılan laboratuar ve arazi denemelerinde de Haloxylon persicum, H. aphyl-
lum, Tamarix parvifolia ve Caligonum polygonoides türlerinin İç Anadolu’nun kurak ve çorak marjinal alanlarda-
ki ağaçlandırmalarda kullanılabileceği belirtilmiştir (Kocaçınar ve Ok 2010). Doğu Anadolu bölgesinde yetişen 
Calligonum polygonoides yarı kurak ve kurak koşullara ve tuzlu topraklara dayanıklıdır. Kapari türleri (Cappa-
ris spinoza (200-300 m), C. ovata (1500-2000 m)) Akdeniz Bölgesi’nden İç Anadolu’ya geçiş bölgeleri ve İç 
Anadolu Bölgesi’nin güney yamaçlarındaki kurak ve kıraç alanlar için uygun türlerdir (Koç 2010). Konya-Kara-
pınar yöresinde (Konya-Karapınar kumulu dışındaki alanlardaki dikimler de dahil), 5, 7, 10 yaşlarındaki yalancı 
akasyaların (Robinia pseudoacacia) yaşama yüzdeleri (sıra ile % 95, % 90, % 80) ile çap ve boy gelişmeleri yeterli 
bulunmuştur (Özel ve Ark. 2010). 

Toros sediri orijin denemesinin Ankara-İlyakut, Konya-Sağlık ve Afyon-Bolvadin yörelerindeki deneme alan-
larında 10 yıllık sonuçlara göre, en iyi boy gelişimi yapan orijinler Ermenek-Damlaçalı, Ermenek-Kazancı, Fini-
ke-Sirken, Saimbeyli-Çatak, Mersin-Arslanköy orijinleri olmuştur. Bu Orijin denemelerinin 6, 7. ve 17. yıl veril-
erinin sonuçlarına göre, Ankara-İlyakut deneme alanında en iyi boy gelişmesi yapan orijinler Mersin-Arslanköy, 
Ermenek-Kazancı ve Saimbeyli-Çatak orijinleridir (Gökdemir 2010). bu yörelerde yapılacak sedir ağaçlandırma-
larında, belirtilen orijinlerin kullanılması başarıyı artıracaktır. 

Kurak ve yarı kurak- soğuk bölgelerden Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
güney ve batısı (Elazığ; Baskil, Gezin, Pincirik, Çakmak, Hazar Gölü çevresi,  Keban, Malatya-Pötürge, 
Bingöl-Genç, Tunceli v.b.) uygun ekolojik koşullarda kullanılabilecek türler: Karaçam (Pinus nigra subsp. 
pallasiana), Toros sediri (Cedrus libani), sarıçam (Pinus sylvestris; daha yükseklerde), ardıç türleri (Juniperus 
oxycedrus, J.excelsa, J.foetidissima),  meşe türleri (Quercus cerris, Q. brantii, Q. infectoria, Q. libani, Q.pet-
raea subsp. pinnatiloba, Q.robur subp. pedunculiflora, Q. macranthera subsp. syspirensis); daha kuzeyde badem 
(Prunus amygdalus), ceviz (Juglans regia), mahlep; melhem (Prunus mahalep), alıç (Crateagus aronia, C. mon-
ogyna), çitlenbik (Celtis tournefortii), menengiç (Pistacia terebinthus), Dağ karaağacı (Ulmus minor), iğde (Elea-
gnus angustifolia), dut (Morus alba, M. nigra), ahlat (Pyrus elaeagnifolia). Ayrıca, yabancı türlerden Doğu mazısı 
(Thuja orientalis) Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia), Cennet ağacı (Ailanthus glandulosa), Haloxylon persi-
cum (Boydak ve Çalışkan 2014).

Akarsu boylarında ise kavak (Selvi kavağı, Akkavak (Populus alba), söğüt (Salix sp.), Doğu çınarı (Platanus 
orientalis). 

Kurak ve yarı kurak-sıcak yörelerden Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyi için uygun ekolojik koşull-
arda kullanılabilecek türler: Bu bölgelerde öncelikle yörenin doğal meşe türleri (Q. petraea subsp. pinnatiloba, 
robur subsp. pedunculiflora, Q.infectaria subsp. boissieri, Q. brantii, Q. libani, Q. cerris var. austriaca), badem 
(Prunus amygdalus), iğde (Eleagnus angustifolia), menengiç (Pistacia trebinthuss), ceviz (Juglans regia), çi-
tlenbik (Celtis tournefortii), erguvan (Cercis siliquastrum), ahlat (Pyrus eleagnifolia), mahlep; melhem (Prunus 
mahalep)  İğne yapraklı türlerin bu türlere % 30-50 oranında karıştırılması uygundur. Doğal ardıç türlerinin oranı 
koşullara göre artırılabilir (Boydak ve Çalışkan 2014).

Urfa-Gölpınar (yıllık yağış 473 mm) ve Gaziantep-Dülüklübaba’da  (yıllık yağış 458 mm) yapılan araştırmanın 3 
yıllık (Gezer ve Aslan 1980), 7 yıllık (Aslan 1984) ve 11 yıllık (Aslan 1991) sonuçlarına göre; Halepçamı (Pinus 
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halepensis), kızılçam (Pinus brutia), Pinus elderica, fıstıkçamı (Pinus pinea) 400 mm’den fazla yağış alan kesim-
ler için, yöreye uygun iğne yapraklı türler olarak belirlenmiştir. Çok düşük yaşama yüzdeleri nedeniyle karaçam 
ve serviler bu yöre için önerilmemiştir. Halepçamı kurağa,  erozyona uğramış ve yüksek karbonat içeren olumsuz 
toprak koşullarına dayanmaktadır. Ancak, son yıllarda halepçamında görülen Matsucoccus josephi zararları ned-
eniyle, İsrail’de bu böcek zararlarına dirençli ve daha düzgün gövde formuna sahip olan kızılçam ağaçlandırmaları 
öne çıkmaya başlamıştır (Arnould 1988, Boydak ve Ark. 2006 a;b). Oransal olarak daha yükseklerde ardıç türleri 
(Juniperus oxycedrus, J. excelsa, J. foetidissima) kullanılabilir. Geçiş zonlarında barnup (Ceretonia siliqua) da 
kullanılabilir (Boydak ve Çalışkan 2014).

Bunlara ek olarak,  Haloxylon persicum, Haloxylon aphyllum (8 m ye kadar boylanabilmektedir, ancak nem isteği 
daha fazladır), Accica melenoxylon, dağ bademi (Amygdalus arabica), türlerinin de Güney Doğu Anadolu Bölge-
si’nin güneyinde kullanılması uygundur. Kurak yörelerimiz için Ürgenç (1998) tarafından akçaağaç (Acer negun-
do, A. syrica), karaağaç (Ulmus pumila), dişbudak (Fraxinus oxyphylla, Fraxinus angustifolia subsp. syriaca ve 
diğer bazı türler de önerilmektedir (Boydak ve Çalışkan 2014). 

Akarsu boylarında ise koşullara göre, Karakavak, Melez kavak ve Fırat kavağı kolanları ile söğüt türleri (Salix 
spp.) ve Doğu çınarı (Platanus orientelis) dikilebilir. GAP projesinde sulanan alanların % 5’inin kavak türlerine 
ayrılması, yetiştirilecek tarım ürünlerinin ambalajı ve diğer konularda ağaç varlığı az olan bu bölge için önem 
taşımaktadır (Odabaşı ve Boydak 1984; Boydak 1986a).  Yörede okaliptus türleriyle denemeler de bulunmaktadır. 

4.1.2. Yarı kurak ve kurak bölgelerde ağaçlandırma alanlarının hazırlanması

Yarı kurak ve kurak bölgelerdeki klasik ve kısmen koruma amaçlı ağaçlandırmalarında, yapılacak alan hazırlığının 
ana ilkeleri aşağıda belirtilmiştir (Boydak ve Çalışkan 2014): 

•	 Ağaçlandırma alanında iyi bir etüd (klimatik, edafik, fizyografik ve biyotik) yapılmalıdır.

•	 Yarı kurak ve kurak alanlarda makinalı ve insan gücü ile yapılacak ağaçlandırmalarda, iyi planlama ve 
uygulamalarla alanda mevcut diri örtü olanaklar ölçüsünde korunmalıdır. Örneğin erozyon ağaçlandırma-
ları gibi koruma amaçlı ağaçlandırmalarda, alanda mevcut diri örtü grupları korunmalı ve ağaçlandırma-
lar boşluklara yapılmalıdır. Sadece dikilecek fidanları etkileyebilecek diri örtü ile mücadele edilmelidir.

•	 Buna karşılık, yarı kurak ve kurak bölgelerde odun üretimine yönelik klasik ağaçlandırmalara uygun 
alanlardaki alan hazırlığında ve gençlik bakımlarında diri örtü temizlenmelidir.

•	 Toprak koşullara göre, olanaklar ölçüsünde derin işlenerek yağışların toprakta depolanması ve köklerin 
hızla derine inmesi sağlanmalıdır.

•	 Dikimlerden sonra, sığ toprak işlemeleriyle diri örtü temizlenmeli ve kapilar sistemin kırılması ile evapo-
transpirasyon azaltılmalıdır. 

•	 Minimum toprak işleme kuralı uygulanmalıdır.  

•	 Doğal step alanlarda kitle ağaçlandırmaları yerine tarımsal ormancılık ve rüzgar perdeleri tesislerine yer 
verilmelidir.

Yarı kurak ve kurak alanlardaki potansiyel ağaçlandırma alanlarında, genelde toprağın fiziki özellikleri ile birlikte 
bitki-toprak-su ilişkileri de bozulmuştur. Ormansızlaşmış alanlarda (antropojen step alanları) uzun yıllardan beri 
süregelen otlatma sonucu toprak sertleşmiş ve su tutma kapasitesi azalmıştır. Bu alanlarda toprağın gevşetilmesi, 
havalandırılması, varsa toprak altında geçirimsiz tabakanın kırılması ve su tutma kapasitesinin artırılması derin 
toprak işlemesi ile sağlanmalıdır (Boydak ve Çalıkoğlu 2006a). 

“Eskişehir-Musaözü’nde (940m) karaçam türü ile yapılan bir araştırmanın 3 yıllık sonuçlarına göre; en fazla su tutma 
kapasitesine sahip ilk sıralardaki parseller, diri örtünün tam alanda tarakla temizlenmesinden sonra, alanın riper veya 
riper pullukla tam alanda derin olarak işlendiği ve ardından diskaro ile disklendiği parsellerdir (Zoralioğlu 1990). Bu 
araştırmanın üç yıllık sonuçları ile Boydak ve Zoralioğlu (1992) tarafından, yine yarı kurak Eskişehir-Karasakal’da 
(1100m)  yapılan diğer bir araştırmanın sonuçları benzerdir. İki araştırmada kaplı ve çıplak köklü fidanlardaki en iyi 
fidan gelişmeleri de tarakla diri örtü temizliği yapıldıktan sonra, toprağın tam alanda riper veya riper pullukla derin 
olarak işlenip, diskleme yapılan veya yapılmayan parsellerde (genelde en fazla su tutma kapasitesine sahip parsellerde) 
olmuştur. 
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İki araştırmada da ortalama fidan yaşama yüzdeleri ve ortalama fidan boyu gelişmeleri kaplı fidanlarda, çıplak köklü 
fidanlardan belirgin olarak fazla bulunmuştur. Ayrıca, kültür bakımı çalışmaları yapılan Eskişehir-Musaözü’ndeki 
araştırmada (Zoralioğlu 1990), kaplı ve çıplak köklü fidanların ortalama fidan yaşama yüzdeleri, kültür bakımı 
yapılmayan Eskişehir-Karasakal araştırmasındaki (Boydak ve Zoralioğlu 1992), ortalama fidan yaşama yüzdel-
erinden belirgin düzeyde daha fazla bulunmuştur. 

İki araştırmanın sonuçlarına göre, yarı kurak ve kurak bölgelerde ağaçlandırmalar için makineli alan hazırlığın-
da, % 40 eğime kadar koşulların elverdiği oranda toprak tam alanda derin olarak riperlenmelidir. Sonra % 20 
eğime kadar olan alanlar ağır diskaro ile disklenmeli, % 20 eğimin üstündeki alanlarda, çift soklu riper pullukla eş 
yükselti eğrilerine paralel gradoniler yapılmalıdır. Dikimlerde kaplı fidanlar kullanılmalıdır. Yarı kurak ve kurak 
bölgelerde kap derinliğinin (boyunun) yaklaşık 25 cm olması uygundur. Kap derinliği ile birlikte kap hacmi ve 
kap içine konacak harcın karışımı da önemlidir. Kap harcına mikoriza aşılanması fidan yaşama oranını artırmak-
tadır” (Boydak ve Çalışkan 2014). Fidanların vejetasyon periyodu sonlarına doğru uygun bir periyot kuraklıkla 
koşullandırılması, daha fazla sayıda ve daha hızlı büyüyen yeni kökler geliştirilmelerini sağlayarak fidan yaşama 
yüzdesini artırmaktadır (Dirik 1999; Boydak ve Dirik 1990). 

Makineli alan hazırlığında diri örtü temizliği % 60, toprak işleme % 40 eğime kadar makineli olarak yapılmaktadır. 
Bu eğimlerin üstünde olan eğim derecelerindeki çalışmalar ise insan gücü ile diri örtü temizliği (% 60 eğimin 
üstünde) ve insan gücü ile teras yaprak toprak işleme (% 40 eğimin üstünde) şeklinde yürütülmektedir. Ancak 
mini ekskavatör ve örümcek gibi araç ve gereçlerin açmış olduğu teraslarla makinalı çalışmalar daha yüksek 
eğimlerde de yapılabilmektedir. Ankara-Eymirgölü çevresinde yürütülen bir araştırmamanın sonuçlarına göre, ter-
aslarda toprak işlemenin en az 45 cm olması fidan tutma başarısının güvenceye alınması bakımından büyük önem 
taşımaktadır (Büyükduman 1977). Bu nedenle, terasların 25-30 cm derinlikte işlenmesi durumunda yapılabilecek 
bir yaklaşım da; fidan dikim noktalarında motor gücü ile çalışan burgularla, derinliğin 50 cm’nin üstüne çıkarıl-
masıdır. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan dikim burgusu aleti veya farklı benzer bir gereçler-
le,  ülkemizin yarı kurak ve kurak yörelerindeki farklı anakaya ve toprak koşullarında araştırma ve uygulamalara 
başlanması yararlı olacaktır (Boydak ve Ark. 2010, Boydak ve Çalışkan 2014). Ancak dikim burgusunun ağır 
topraklarda çukur kenarında kaymaklanma yapabileceği ve fidan köklerinin bu yüzeyde dirençle karşılaşabileceği 
dikkate alınmalıdır. Ayrıca, özellikle ağır topraklarda, dikim burgusu ile toprak tavda olduğu zaman dikim çukuru 
açılmalıdır. 

4.1.3. Yarı kurak ve kurak bölgelerde ağaçlandırma terasları

Ülkemiz engebeli ve dağlık bir yeryüzüne sahip olup eğimi %40’ın üzerinde olan alanlar ülke yüzeyinin %45’ini 
oluşturmaktadır. Ormancılığımız ve buna bağlı olarak ağaçlandırmalar, yanlış ve haksız olarak, genelde eğimli 
alanlarda yapıldığından, bu eğimli yamaçlardaki alan hazırlığında teras (seki), gradoni (dar teras), kesik teras ve 
şerit gibi tesislerin yapılması gerekmektedir. Ağaçlandırmalarda teras ve gradoni uygulamaları genelde %20, bazı 
koşullarda %15 eğimden sonra yapılmaktadır (Boydak ve Çalışkan 2014) .

Teraslama: Teraslar, fazla eğimli alanlarda toprak ve suyun korunması için yapılan tesislerdir (Hızal 2001, Görce-
lioğlu 2002). Teraslar genel olarak eş yükselti eğrilerine paralel olarak yapılır. Ağaçlandırma terasları toprak ve su 
korumaya katkıları ile birlikte, dikilen fidanların sudan daha uzun süre faydalanmalarını sağlar. Teras yapımı ile 
sağlanan olumlu ortamda fidan yaşama yüzdesi ve gelişmesi, teraslama yapılmayan alanlara oranla belirgin olarak 
fazladır (Aşk ve Aydemir 1967, Boydak ve Çalışkan 2014).

“Teraslama; sekileme anlamındadır. Teras ise benzer şekilde seki anlamındadır. Ülkemizde seki kavramı eğimli 
alanlarda eni 120-150 cm’den daha geniş olarak yapılan düz veya dağ tarafına çok az eğimli, örneğin sebze ye-
tiştirilen tesisler için kullanılmaktadır. Gradoni kavramı ise 80-120 cm genişlikteki dar teraslar için kullanılan bir 
kavramdır. Bu nedenle kaynaklarda yer alan “seki teras” (seki kelimesinin iki kez tekrarı) kavramı yerine “seki” 
kavramının kullanılması gerekmektedir. Ayrıca genişliği 80-120 cm olan ve “gradoni tipi teras” veya “gradoni” 
için de Türkçe olarak “dar seki” kavramının kullanılması uygun olacaktır” (Boydak ve Çalışkan 2014).

4.1.3.1. Ağaçlandırma teraslarının işlevleri bakımından sınıflandırılması

Ağaçlandırma terasları ve tarım terasları işlevleri bakımından eğimli (akıtıcı) teraslar ve eğimsiz (emdirici) ter-
aslar olmak üzere iki gruba ayrılır (Boydak ve Çalışkan 2014).

Eğimli (akıtıcı) teraslar (sekiler): Başlangıçtan diğer ucuna doğru eğimi %0.5-%1 arasında azalarak seyreden, 
teras içinde toplanan suyu bir dere yatağına veya oyuntuya akıtan teraslardır. Eğimli teraslar bol yağış alan yörele-
rde yapılır. Yüzeysel akışı kısa mesafelerde tutarak eğimleri vasıtasıyla yamaç dışına gönderirler. Böylece yüzey-
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sel akışla toprak taşımasını azaltır veya engeller. Eğimli terasların kanallı (hendekli) teras şeklinde yapılması 
işlevlerini kolaylaştırmaktadır.

Eğimsiz (emdirici) teraslar (sekiler): Daha çok sağanak yağışların etkili olduğu yarı kurak ve kurak bölgelerde 
eşyükselti eğrilerine paralel olarak uygulanır. Toprağın yağışları emmesini ve fidanların sudan daha uzun süre 
yararlanmasını sağlamak ana amaçlardan birisidir. Diğer ana amaç ise sağanak yağışların neden olduğu yüzeysel 
akışı azaltıp, sel ve taşkınları engellemektir.

Toprak koşullarının kesintisiz (devamlı) teras yapımı için uygun olmadığı yerlerde, farklı uzunluklarda kesik ter-
aslar yapılabilir. Ayrıca eğimin fazla olduğu veya toprağın hareketli olduğu yamaçlarda, teras yapımından önce 
toprak stabil hale getirilir. Bu amaçla canlı çitler, cansız çitler, istinat duvarları, taşla destekleme ve diğer teknik 
tesislerin yapılması gerekir (Aşk 1977, Görcelioğlu 2002; 2004).

4.1.3.2. Ağaçlandırma teraslarının tipleri

Ülkemizdeki ağaçlandırma çalışmalarında genel olarak yamuk kesitli banket (tekne) tipi ve “V” kesitli gradoniler 
(dar teraslar) kullanılmaktadır (Ürgenç 1998, Görcelioğlu 2002).

Gradoni (dar seki): Gradoniler %60 eğime kadar olan yamaçlarda uygulanabilmektedir). Kesitleri “V” şeklinded-
ir. Gradonilerde teras tabanı kazılarak gevşetilebilmektedir. Gradoniler eteğin tersi yönde %15-40 eğimli olarak 
yapılır. Taban genişliği 70-90 cm, derinlik 20-35 cm arasında değişmektedir  (Büyükyıldırım 1960, Balcı ve Öztan 
1987, Görcelioğlu 2002, Saatçioğlu 1970, Ürgenç 1998). Kurak yerler içingradoni genişliği 100-150 cm olarak 
önerilmektedir (Goor ve Barney 1976). Teras derinliğinin yarı kurak yörelerde 45 cm’nin üzerinde olması esastır 
(Büyükduman 1977). 

Kanallı (hendekli) gradoni (Kanallı dar seki):  Türkiye’de geliştirilmiş olup gradoninin bir alt tipidir. Gradoni 
eteğin tersi yönde, eş yükselti eğrilerine paralel bir hendek içermektedir. Bu hendek fazla suları toplar ve bitkinin 
daha uzun süre sudan yararlanmasını sağlar. Kanal aynı zamanda gradonilerin yıkılmasını da önlemektedir. Kurak 
mıntıkalarda başarıyı artıran bir teras tipidir (Büyükduman 1977). Türkiye’nin değişik bölgelerinde uygulanan 
gradoni veya kanallı gradoni tiplerinde, bölgelere özgü bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Çalı destekli gradoni (çalı destekli dar seki-dar teras): Terasların dayanıklılığını artırmak için çalılarla 
desteklenmiş gradonilerdir. Gradonilerin bir alt tipidir (Yeşilkaya ve Cengiz 1989, Ürgenç 1998, Görcelioğlu 
2002). Çalılar, dal uçları etek tarafına gelecek ve dışarıda kalacak şekilde gradoninin dolgu şevi üzerine bir tabaka 
halinde dizilmektedir. Dalların üstü eteğin tersi tarafındaki yamaçtan kazılan toprakla kapatılmaktadır. 

Örme çit destekli gradoni (örme çit destekli dar teras): Eğimli ve toprağın stabil olmadığı alanlarda terasların 
dengesini sağlamak, sağlamlaştırmak ve daha uzun bir süre işlev yapmasına imkan vermek amacı ile yapılan te-
sislerdir. Örme çitler teras veya gradonilerin vadi tarafına çakılan ahşap kazıkların arası çürümeye daha dayanıklı 
dallarla örülerek yapılmaktadır.

Kesik teraslar-gradoniler: Kesik teras uzunluğu 1.5-2.0 m veya arazi koşullarına göre daha uzun, genişliği 0.6-
0.90 m olan teras parçalarıdır. Arazi koşullarının sürekli teras yapılması için uygun olmadığı durumlarda uygun 
yerlerde kesik teras yapılır. Ayrıca teras aralıklarının yatay olarak 4 m’yi aşmaması arzu edilir. Ekonomik veya 
ekolojik nedenlerle teras aralarının yatay olarak 4 m’den geniş alınması durumunda teras aralarında 1.5x2.0 m 
boyunda 0.6 m genişlikte kesik teraslar yapılarak alanda kısa sürede kapalılığın oluşması sağlanmaya çalışılır. 

Paletli traktör (dozer) bıçağı ile seki (teras) yapımı: Ülkemizin bazı yörelerinde uygulanmaktadır. Ekolojik 
koşullara göre, seki teras uygulama esasları Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanmıştır (Anon. 2008b). 
Ekolojik, teknik, ekonomik ve sosyal birçok nedenle, seki terasların yerine, uygun ekolojik alanlarda mini ekska-
vatörle veya örümcekle yapılan teraslara veya diğer makineli çalışma yöntemlerine yer verilmesi daha uygun bir 
yaklaşım olacaktır.

Mini ekskavatör ile teras yapımı: Son yıllarda ülkemizde % 40 eğimin üzerinde de teras yapımı ve dikim 
çukurlarının açılması için mini ekskavatör (Şenel 2009), örümcek veya ekskavatör  kepçeleriyle uygulama-
lar başlatılmıştır. Mini ekskavatör kepçesi ile 100-180 cm genişlikte teras yapılabilmekte ve dikim çukurları 
açılabilmektedir. 

Örümcek ile teras yapımı: Lastikleri bireysel olarak hareketli, denge sağlayan başka gereçleri de olan ve yüksek 
eğimlerde teras yapabilen bir araçtır. 
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Ekskavatör ile teras yapımı: Bazı ekosistemlerde, güçlü ekskavatör kepçeleriyle toprak bulunan ceplerde 
açılan derin çukurlara, fidan dikimi yapılmaktadır. Bu gereçle, eski ağaçlandırmalarda tamamlamalar yapılabildiği 
gibi (örneğin Elazığ yöresi), yeni ağaçlandırma alanlarının hazırlanmasında da kullanılmaktadır (örneğin Mersin 
yöresi). Bu araç ve ekipmanla teras yapımına da başlanmıştır. Ekskavatörle teras yapılması durumunda, doğal 
vejetasyonun belirgin bir bölümü alanda kalabilmekte ve yaşamını sürdürebilmektedir. 

Tek dişli dip kazan ile teras yapımı: Güçlü paletli traktörlere monte edilen bu gereç, anakayanın yüzeye yakın 
olduğu sığ topraklı alanlarda dikim çukurlarının açılmasında veya teras yapımında etkin olarak kullanılmaktadır. 

Darbeli delici ile dikim çukuru açılması: Kayalık zeminlerin ağırlıkta olduğu ekosistemlerde kullanılan bir ekip-
mandır. Paletli traktöre (dozere) önden monte edilir ve hidrolik sistemle çalışır. Özellikle ekstrem koşullarda dikim 
çukurlarının açılmasında ekonomi sağlar.

Çukur açma burguları: Ağaçlandırmalarda dikim çukuru açmak için, genelde iki tip dikim çukuru açma burgusu 
kullanılmaktadır. Birinci tip dikim çukuru açma burgusu bir güç kaynağından güç alarak hafif-ağır topraklarda 
15-60 cm çapta ve 80-100 cm derinlikte çukur açabilen burgudur (Saatçioğlu 1970). Düz veya az eğimli alanlarda 
kavak dikim çukurlarının açılmasında kullanılan ve tarım traktöründen veya diğer araçlardan güç alarak çalışan 
burgular ülkemizde kullanılmaktadır. Diğer tip çukur açma burguları sırtta veya elde  taşınabilmekte ve 5-10 cm 
çapında dikim çukurları açabilmektedir. 

Çift riper+pulluk kulağı kombinasyonu: Çift soklu riper pulluğa benzer şekilde gradoni yapan bir ekipmandır. 
Ekipmanın ön kısmında birisi önde diğeri daha arkada olan ve toprağı derin olarak işleyebilen iki riper ile işlenen 
toprağı yamaç tarafına eğimli olarak yatırarak gradoni oluşturan özel bir pulluk kulağından oluşmaktadır. Güçlü 
bir paletli traktörün (dozer) arkasına bağlanarak işlev yapmaktadır.

4.1.4. Yarı kurak ve kurak bölge ağaçlandırmalarında dikim aralıkları 

Dikim aralıklarını belirleyen ana etken ilk ara amaçtır. Klasik ve endüstriyel ağaçlandırmalarda, ilk ara amaç 
olarak, ilk aralama ürününün ticari olarak değerlendirilmesi ön plana çıkmaktadır. Klasik ağaçlandırmalarda bazı 
koşullarda kapalılığın oluşması da ilk ara amacı oluşturmaktadır. Ancak, dikim aralıklarının en dar sınırını ekono-
mik koşullar, en geniş sınırını ise ağaç kalitesi belirler (Evert 1971; 1973; Boydak 1982; 1992). Dikim aralıkları 
ile gelişme öğeleri arasındaki ilişkiler, dünyadaki yönelimler birçok yurt içi ve yurtdışı yayında yer almaktadır 
(Evert 1971; 1973; Low ve van Tol 1974; Boydak 1982; 1992).  Ormanların step sınırına doğru en belirgin özelliği, 
meşceredeki ağaç sayısının ve tepe kapalılığının azalmasıdır (Saatçioğlu 1976, Larcher 1983). Topraktaki yeter-
siz nem miktarı, türün uygun ekolojik koşullardaki normal ormanlarına göre, birim alanda daha az sayıda ağacın 
yaşayıp gelişmesine olanak tanımaktadır.

Türkiye’de uygulanan dikim aralıkları, odun üretimi amaçlı, iyi ve kısmen orta bonitetli alanlardaki endüstriyel 
ve klasik ağaçlandırmalara göre belirlenmiştir (Anon. 1994). Yarı kurak ve kurak alanların büyük çoğunluğunun 
ağaçlandırılmasında, ana amacın toprak koruma ve su rejimini düzenleme olması nedeniyle, dikim aralıklarına 
yaklaşım biraz daha farklıdır.  

Birinci yaklaşım: Yarı kurak ve kurak bölgelerde yerel konumu gereği,  yıllık yağış fazla olabilir ve/veya çeşitli 
yerel fizyografik ve edafik koşullar (gölgeli bakılar, nemli hava akımlarını alabilme, düz veya az eğimli alanlar, 
derin topraklar) kuraklığın olumsuz etkilerini belirli ölçüde dengeleyebilir (Boydak ve Çalıkoğlu 2006a;b). Bu 
alanlarda (yarı kurak mıntıkalardaki klasik ağaçlandırmalarda), mevcut dikim aralıkları fazla genişletilmeyebilir. 
Günümüzde uygulanan dikim aralıkları ekonomik düşünceler ve makineli bakım olanakları içinde esasen geniş 
tutulmuştur (Boydak 1994, Boydak ve Çalıkoğlu 2006b). Bununla birlikte yarı kurak ve kurak bölgelerimizdeki 
odun üretimine yönelik “klasik ağaçlandırmalarda” kullanılabilecek dikim aralıkları, bazı türlerimiz için “Tablo 
3”te belirtilen miktarlarda genişletilebilir (Boydak ve Çalıkoğlu 2006b, Boydak ve Çalışkan 2014). 

Tablo 3. Yarı kurak ve kurak bölgelerin derin topraklı bazı yörelerindeki klasikağaçlandırmalarda  
kullanılabilecek en dar dikim aralıkları 

Karaçam, sarıçam, sedir 3x1.5 m veya en fazla 3x2
Kızılçam ve Halepçamı 3x2, en fazla 3x3 m
Meşe türleri 2x1.5 m (makineli: 3x1m), en fazla 2x2 m (Makineli 3x1.25m)            
Diğer yapraklı türler 3x3, en fazla 3x4 m
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Teras yapılması zorunluluğu olan eğimlerde teraslar arası yatay aralık 3.5 m’ye çıkarılabilir. Ancak, yarı kurak 
bölgelerin daha iyi ekosistemlerinde de olsa, olası fidan ölümleri nedeniyle dikim aralığını genişletmekte aşırıya 
kaçılmamalıdır.  

İkinci yaklaşım: Yarı kurak bölgelerde, ekolojik koşulların oransal olarak uygun, ancak yağışın biraz daha düşük 
olduğu, kısmen üretim amacı da olan orman içi ağaçlandırmalarda, teras aralıkları biraz daha genişletilerek 3.5 - 4 
m, olarak alınabilir. Fidanlar arasındaki mesafe ise 3 m’ye kadar genişletilebilir.   

Üçüncü yaklaşım: Genelde toprak koruması ve su rejiminin düzenlemesinin amaçlandığı,  su ve toprak koşullarının 
uygun olmadığı ve/veya antropojen step sınırına yakın ağaçlandırmalarda, bugünkü aşamada teras aralıklarının 
4-5 m olması ve teras üzerinde fidanlar arası mesafenin, koşullara göre genişletilmesi düşünülebilir. Ancak, bu 
alanlarda ağaçlandırmaların ağaç ve çalı karışımı bir yaklaşım içinde yürütülmesi gerekir. Esas olan terasların 
işlevlerini, belirli bir süre sonra bitkilerin üstlenmesini sağlayacak yaklaşımları uygulayabilmektir. Bu nedenle 
teras aralıkları ve fidan mesafelerinin ağaç-çalı çok yıllık mera bitkileri karışım sistemlerine göre kararlaştırılması 
uygun olacaktır. 

Mini ekskavatörle yapılan bazı çalışmalarda teras aralıkları 6 m alınmakta, teras aralarına 3 m mesafede ekskavatör 
kepçesi ile dikim çukurları açılmaktadır. Böylece dikim aralığı 3x3 m olmakta ve daha ekonomik br arazi hazırlığı 
yapılmaktadır. Amaca göre teras aralıkları değişebilmektedir.

Kısaca belirtirsek, kurak mıntıkalarda dikim aralıkları alanın verim gücü, özellikle yağış koşullarının belirlediği 
amaç, dikimlerden sonra olası fidan ölümleri, ağaç, ağaççık ve çok yıllık mera bitkileri kombinasyonları, aralama 
olanakları ve zamanı dikkate alınarak kararlaştırılmalıdır (Boydak ve Çalışkan 2014). 

4.1.5. Dikim zamanı 

Yarı kurak ve kurak bölge ağaçlandırmalarında dikim zamanı tür ve koşullara göre değişir. Yapraklılar için en uy-
gun dikim zamanı sonbahar,  iğne yapraklılarda ise erken ilkbahardır.  İğne yapraklı fidanların kökboğazından 3-4 
cm derin dikilmesi yararlıdır. Ancak, iğne yapraklar toprağa gömülmemelidir. Yapraklı fidanlar boylarına göre 10 
cm veya daha derin dikilebilmektedir. 

Ağır topraklarda, çıplak köklü iğne yapraklı fidanların sonbaharda dikilmesi halinde,  fidan kök boğazının 5-10 
cm uzağına 2-3 yassı taşın (mümkünse 1/3’ünün toprağa gömülerek) konması, çıplak don olayına karşı etkin bir 
önlemdir. İğne yapraklılarda başka bir yaklaşım da,  hafif topraklarla sonbahar, daha ağırca topraklarda ilkbahar 
dikimi yapacak şekilde planlama yapılmasıdır.

4.1.6. Denetimli yakma

Akdeniz Bölgesi ile yarı kurak ve kurak alanlardaki doğal ve yapay gençleştirme çalışmalarında denetimli yakma 
başarı için güvenilir bir silvikültürel araçtır. Denetimli yakma köklerin hızla gelişerek toprakta derine inmesini 
sağlar. Diri örtü mücadelesini azaltır ve toprağa olumlu katkılar yapar. Böylece daha yüksek yaşama yüzdesi ve 
daha iyi boy ve çap gelişmesi sağlar (Boydak ve ark. 2006a;b). Bazı türler yangına adapte olmuştur. Örneğin 
kızılçam tepe tohum bankası ve diğer uyum nitelikleri ile yangından sonra sağlıklı gençlikler oluşturur. derin kazık 
kökleri olan makiler, yangından sonra hızla kök ve gövde sürgünleri oluşturarak yaşamlarını sürdürür (Boydak 
ve ark. 2006a;b).Kurak ve yarı kurak alanlarda denetimli yakma uygulaması, ancak diri örtü bulunan ve klasik 
ağaçlandırmalar için uygun yörelerde yapılabilir.     

4.2. Yarı kurak ve kurak bölgelerde ekim yoluyla ağaçlandırmalar

Türkiye’de ekim yolu ile ağaçlandırmalar ağırlıklı olarak meşe türleri ve Toros sedirinde yapılmaktadır (Boydak 
ve Ark. 2010, Boydak ve Çalışkan 2014).

4.2.1. Meşe türlerinde ekim uygulaması

Meşe ekimlerinde tüm ekim yöntemleri uygulanabilir (Boydak ve Çalışkan 2014).  “Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nde yapılan araştırmalarda, önce mazı meşesi (Quercus infectoria subsp. Boissieri) ve Lübnan meşesi (Q. li-
bani)  türlerinde en uygun ekim derinliği (7-10 cm) belirlenmiştir. Bu bölgede tüm türler için 6-8 cm ekim derin-
liği önerilmiştir (Uğurlu ve Çevik 1991). Daha sonra aynı araştırıcılar tarafından ekim yöntemi denemelerine 
geçilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, mazı meşesi (Q. infectoria subsp. Boissieri), Lübnan meşesi  (Q.libani) 
ve doğu palamut meşesi (Q. brantii) tohumlarıyla yapılan terasta çukurcuk ekimi, dar şerit ekimi ve küçük ocak 
ekimi yöntemleri içinde, en iyi boy gelişmesi, toprağın mekanizasyonla derin olarak işlendiği (60 cm genişlik, 60 
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cm derinlik), terasta çukurcuk ekiminde elde edilmiştir. Dar şerit ekimi ve ocakta ekimde toprak 30 cm derinlikte 
işlenmiştir. Üçüncü yıl sonunda, üç türde de fidan yaşama oranı yüksek bulunmuştur (en düşük yaşama yüzdesi 
mazı meşesinde olup % 81.3’tür) Lübnan meşesi ve mazı meşesinde en iyi gelişme, orta tekstürlü topraklarda sap-
tanmıştır.  Dar şeritte çizgi ekimi, fare zararları bakımından sakıncalı bulunmuştur. Q. libani ile yapılan açık alan 
ve fidanlık ekimlerinde, tohumların kadehleriyle veya kadehsiz ekilmeleri, ekim sonuçlarını etkilememiştir.  Ayrı-
ca, 6-7 yaşındaki meşe sürgünlerinden elde edilen tohumların % 78 düzeyinde çimlenme verdikleri belirtilerek, 
bu yaşlardaki sürgünlerden toplanan tohumların ekimlerde kullanılabileceği belirtilmiştir. Meşelerde uygun tohum 
toplama zamanı olarak Kasım ayı önerilmiştir. Sonbahar ve ilkbahar ekimlerinde çimlenmeler, genelde mayıs 
ayında olmuştur. Uygun yerlerde terasta çukurcuk ekimi, eğimli ve taşlı arazilerde küçük ocak ekimi önerilmiştir 
(Uğurlu ve Çevik 1991). Araştırma sonuçlarının da desteklediği gibi, yarı kurak alanlarda, meşe ekimlerinin (ve 
diğer tür tohumları ekiminin) başarısı için derin toprak işlemesi gereklidir”. 

“Yarı kurak alanlarda başka bir ekim denemesi Ankara Orman Bölge Müdürlüğü (İmrahor, Üregil, Gölbaşı, Atatürk 
Orman Gölbaşı ve Avanos) ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (Akdağmadeni, Günüşhacıköy, Tokat-Yazıcıbaşı, 
Tokat-Gökdere, Çekerek), saçlı meşe (Q. cerris) ve saplı meşe (Q.robur) türleri ile yapılmıştır. Bu ekim denemel-
erinde, mekanizasyona dayalı derin toprak işlemesi uygulanan ve ekim derinliğinin 5-10 cm olduğu koşullarda, en 
başarılı sonuçlar alınmıştır. Ankara Bölgesi’nde meşe türlerinde ekimlerin dikimlerden daha başarılı olduğu, ancak 
başarılı dikimlerin de bulunduğu belirtilmiştir. Ekimlerin geleceği bakımından önemli olan bakım uygulamalarının  
(özellikle çapa ile diri örtü kontrolü ve sığ toprak işleme ve diğer) üç-beş yıl sürdürülmesi önerilmiştir (Aslan 
1988). Elazığ yöresinde doğu palamut meşesi (Quercus brantii) ve saçlı meşe (Quercus cerris) türleri  ile, toprağın 
riperle tam alanda derin olarak işlenmesinden sonra yapılan ekim (terasta çukurcuk ekimi, 6-7 cm derinlik; son-
bahar ve ilkbahar) ve dikim (1+0 yaşlı çıplak köklü fidanla Aralık ayı başlarında çapa ile çukurda kenar dikimi 
uygulanmıştır) çalışmasından aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Üçüncü vejetasyon periyodu sonunda, işlemlerin 
tamamının genel ortalama değerleri olarak, iki türde de ekim yoluyla ağaçlandırmada, dikim yoluyla ağaçlandır-
maya göre daha yüksek düzeyde fidan yaşama oranı ve daha fazla gelişme elde edilmiştir. Sonbahar ekimlerinde 
fidan yaşama yüzdesi ilkbahar dikimlerinden daha fazla bulunmuştur (Taşdemir ve Karatay 1997) (Boydak ve 
Çalışkan 2014)”.

  Meşe türlerinde ekimler genelde daha başarılı olmaktadır. Ancak, kaplı meşe fidanı kullanılması durumunda, (kap 
derinliği 20-25 cm), meşe dikimlerinde de başarı düzeyi yüksek olabilmektedir. Ayrıca, meşe türlerinde sonbahar 
ekim ve dikimleri genelde daha başarılıdır.

4.2.2. Toros sediri türünde ekim uygulaması 

Karstik alanların ağaçlandırılmasında ülkemiz bakımından en önemli gelişme, Toroslar’da Toros sedirinin tahri-
bi sonucu oluşan yüzbinlerce hektar çıplak karstik alanın, yeniden sedir ormanlarına kavuşturulması konusunda  
“Tamalan serpme ekimi” yöntemiyle yapılan başarılı çalışmalardır (Boydak 1986b; 1996a; b; 2003, Boydak ve 
Ayhan 1990, Boydak ve Ark. 1990 a;b; 1996; 1998,  Boydak ve Çalıkoğlu 2008 a; b, Boydak ve Çalışkan 2014). 

Bu konudaki ilk uygulama ve araştırma, 1984 yılında Mersin – Anamur - Abanoz işletme şefliği – Kızıltepe Serisi - Armutkırı 
(Ballık) mevkisinde yaklaşık 800 hektarlık alanın 300 hektarlık bölümünde başlatılmıştır (Boydak 1986b). Çıplak karstik alanlar-
da Toros sedirinin “tamalan serpme ekimi” ile ağaçlandırma düşüncesi, Toroslar’da iki yıl süren gözlem ve analizleri sonucunda, 
Melih Boydak tarafından 1983 yılı Ağustos ayında Anamur-Abanoz-Armut Kırı’nda ortaya atılmıştır. Daha sonra M. Boydak, 
gözlemlerine dayalı olarak 1983 yılında hazırladığı ve çalışmanın uygulama esaslarını kapsayan teknik bir raporu Orman genel 
Müdürlüğü ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne ve ilgili birimlere göndermiştir (Boydak 1984). Raporda, başarıyı ölçmek için, 
uygulanacak bir araştırma deseni de yer almıştır (Boydak ve Ayhan 1990). İlk uygulama, bu rapor çerçevesinde Mersin Orman 
Bölge Müdürlüğü teknik elamanları tarafından, 300 hektarlık bir alanda 1984 yılı kasım aralık aylarında yapılmıştır. Yönte-
min uygulamasında tohumlar karpelli olarak ekilmiştir. Ekimlerden büyük bir başarı elde edilmiştir. Daha sonraki uygulamalar 
(1985-1990) M. Boydak tarafından hazırlanan rapor kapsamında Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ekime 
dayalı bir ağaçlandırma projesi ile yapılmıştır ( Anon. 1986).

Gözlem ve araştırmalara göre sığ, orta ve orta-derin topraklı ve dikey çatlaklı çıplak karstik alanlarda yapılacak 
tamalan serpme ekimi uygulamalarında, aşağıdaki yaklaşım ve öneriler dikkate alınmalıdır (Boydak 1986b; 1996a; 
b, 2003, Boydak ve Ayhan 1990, Boydak ve Ark. 1990 a;b, Boydak ve Ark. 1996; 1998,  Boydak ve Çalıkoğlu 
2008 a; b Boydak 1986; 1996 a; b; 2008; boydak ve Çalışkan 2014). 

“Alandaki tüm öncü gençlikler ve diri örtü korunmalıdır.

Ekimlerden sonra alanlarda otlatma yasaklanmalı ve diğer koruma önlemleri alınmalıdır. 
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Genel bir kural olarak, ekimlerde aynı bakı ve yükseltiden (±150-200 m) sağlanacak yerel tohum kullanılmalıdır 
(Boydak 1986b). Yerel tohum bulunamaması halinde, Toros sediri tohum hasat ve transfer sınırları dikkate alınarak 
tohum sağlanmalıdır (Atalay 1987). Sedir yayılışının alpin ve alt sınırında kullanılacak tohum ±50 m, hatta daha 
dar sınırlardan elde edilmelidir. 

Ekimler tam alan serpme ekimi yöntemiyle uygulanmalıdır. Ekim uygulaması, sedir tohumlarının doğal döküm 
zamanında, kar yağışından önce, gecikilmesi halinde kar üzerine karpelli olarak yapılmalıdır ( Boydak 1986b, 
Boydak ve Çalıkoğlu 2008 a; b).

Çimlenmelerin miktarı toprağın işlenip işlenmemesinden etkilenmemektedir. Ancak, fidan yaşama oranı ve gelişme-
si işlenen topraklarda çok daha fazladır (Çelik ve Ark. 2005). Değerlendirmelere göre, işlenememiş topraklarda 
ekilecek karpelli tohum miktarı, işlenmiş topraktakilere oranla yaklaşık % 50 daha fazla olmalıdır.

Güneşli bakılar ve gölgeli bakılarda,  çimlenmeler yaklaşık eşit miktarda olmasına karşın, güneşli bakılarda fidan 
kayıpları daha fazladır (Boydak ve Ayhan 1990, Çelik ve Ark. 2005). Bu nedenle, güneşli bakılara ekilecek tohum 
miktarı, gölgeli bakılardakinin yaklaşık 1.5-2 katı olmalıdır (Boydak 1986, 1996 a; b; 2008 a; b, Çelik ve Ark. 2005, 
Boydak ve Çalışkan 2014). 

Yüzeyi yoğun olarak taşla kaplı alanlardaki fidanlar, daha sağlıklı olup, daha iyi gelişme yapmaktadırlar. Toprak 
yüzeyindeki taşlar diri örtü oluşumunu ve evapotranspirasyonla topraktan nem kaybını azaltmaktadır (Boydak 
1986b; 1996 a; b(Boydak ve Çalışkan 2014)”. 

Ülkemizde 1984-2012 yılları arasında tam alan serpme ekimi yöntemiyle 193 000 hektar çıplak karstik alan kar-
pelli sedir tohumu ekimleriyle Başarılı bir şekilde ağaçlandırılmıştır (Boydak ve Çalışkan 2014). Tamalan serpme 
ekimi yöntemi, Toroslar’da sığ ve orta derinlikteki dikey çatlaklı çıplak karstik alanlarda, başarılı bir ağaçlandırma 
yöntemi olup yaygınlaşarak devam etmektedir.

Karstik alanlardaki bu ilk uygulamadan elde edilen başarı, binlerce yıldan beri Toroslar’da sedirin tahribi sonu-
cu oluşan çıplak karstik alanların, yeniden sedire dönüştürülmesinde bir dönüm noktası oluşturmuş ve yeni bir 
çığır açmıştır. Çalışma ormancılığımızda üniversite ve uygulamanın birlikte gerçekleştirdiği uluslararası düzeyde 
başarılı bir uygulamayı temsil etmektedir. Ormancılık tarihimizde bir belge olarak kalması bakımından,  çalışmaya 
başlama kararı ile bu önemli çalışmaya katılan meslektaşlarımızın adları ve süreç ilgili yayınlarda açıklanmıştır 
(Boydak ve Ayhan 1990, Boydak ve Çalıkoğlu 2008 a; b). 

 Sedirde tamalan serpme ekimleri düşüncesini ilk kez ortaya atması (1983), hazırladığı ekime dayalı raporu kapsamın-
da Mersin-Anamur-abanoz-Armutkırı (Ballık) yöresinde meslektaşları ile birlikte  başlatması (1984), çok sayıda 
araştırma ve yayınıyla sedir ekimlerine ve silvikültürüne yapmış olduğu katkılar nedeniyle Mersin Orman Bölge 
Müdürlüğü web sayfasında, Toroslar’daki çıplak karstik alanlarda uygulanan “Toros sedirinde Tamalan Serpme 
Ekimi Yöntemi”nin “Melih Boydak Yöntemi” olarak isimlendirilmesi önerilmiştir (Anon. 2008c).

Türkiye’nin yarı kurak ve kurak bölgelerinde kumul ağaçlandırmaları, rüzgar perdeleri, tuzlu toprakların 
ağaçlandırılması, açık maden alanlarının ağaçlandırılması, tarımsal ormancılık, yeşil kuşak ağaçlandır-
maları gibi özel nitelikli ağaçlandırmalar da geniş alanlarda uygulanmaktadır ( Boydak ve Çalışkan 2014). 
Bu ağaçlandırmaların planlanması, tür seçimi, dikim aralıkları ve benzeri konularda farklılıkları bulunmaktadır. 
Ancak kumul ağaçlandırmaları dışında alan hazırlığı ve bakım teknikleri ile ilgili silvikültürel ilkeler genelde 
benzerdir. Özel nitelikli ağaçlandırma konularının her biri kapsamlı içeriklere sahip olduğundan, bildiride tek tek 
açıklanamayacaktır. Ancak bildirinin sunumu sırasında bazı görsellerle örneklere yer verilecektir. 

4.3. Yarı kurak ve kurak bölge ağaçlandırmalarında bakım 

Makineli alan hazırlığı yapılan ağaçlandırmalarda, dikimlerden sonra en az üç yıl sıra aralarında bakım diskaro-
su ile toprak 10-15 cm derinlikte işlenerek diri örtü temizliği yapılmalı ve toprağın kapilar sistemi kırılmalıdır. 
Böylece evapotranspirasyon azalmış olur. Sıralar üzerinde, fidanların iki yanında 25-40 cm’lik şeritlerde ise, kültür 
bakımları çapa ile yapılmaktadır. İlk yıl toprağın çapa ile fidan kökboğazına doğru çekilmesi fidan yaşama oranı-
na katkı yapabilmektedir. İlk yıl ve ikinci yıl bakım çalışmasının koşullara göre iki kez uygulanması başarı ve 
gelişmeyi artırmaktadır.  İnsan gücü ile alan hazırlığı (teras veya gradoni) yapılan kısımlarda da en az üç yıl bakım 
gerekir. Bakımların tüm teras yüzeyinde yapılması uygundur. Tamamlamalar türlere göre birinci vejetasyon periy-
odunu izleyen sonbaharda veya erken ilkbaharda yapılmalıdır. 

Kurak mıntıkalarda, yarı kurak mıntıkalardan farklı olarak, dikilen fidanların ilk yıl veya ilk iki yıl sulanması 
gerekebilir. Urfa-Ceylanpınarı yöresindeki bir kızılçam ağaçlandırmasında, ilk yıl yapılmış olan sulama sonucu 
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fidanlar sağlıklı bir gelişme göstermiştir. Sulamanın köklerin derine yönelmesini sağlayacak teknikte yapılması 
gerekir. Aksi halde, oluşacak yüzeysel kökler, sulamanın kesilmesinden sonra fidan yaşamını tehlikeye sokabilir. 

5. Sonuç 

Yarı kurak ve kurak ekosistemler ağaçlandırılmamaları halinde, süren insan etkileri nedeniyle çölleşmeye doğru 
kayar ve yöre halka daha da yoksullaşır.  Daha ileri aşamada bu yörelerden göç etmek zorunlu hale gelebilir. Su 
rejiminin bozulmuş olduğu eğimli alanlarda ise erozyon hızlanır ve aşağı yükseltilerdeki tarım alanları olumsuz 
yönde etkilenir (Boydak ve Ark. 2010). 

Yarı kurak ve kurak bölgeler duyarlı ekosistemlerdir. Bu ekosistemlerde ormanların tahribi sonucu oluşmuş an-
tropojen step alanları yeniden ağaçlandırılabilir. Yarı kurak ve kurak bölge ağaçlandırmaları ekolojik, biyolojik, 
teknik ve sosyo-ekonomik açılardan kısıtları fazla olan ağaçlandırmalardır. Bu nedenle daha fazla bilgi, deneyim 
ve özen gerektirmektedir. Ağaçlandırma maliyetleri de daha yüksektir. Bazı çok kurak yıllardaki başarısızlıklar 
normal karşılanmalıdır. 

Sosyo ekonomik ve politik kısıtların ormanlar üzerindeki etkisi, ekolojik kısıtlardan daha şiddetli olabilmektedir. 
Başka bir ifade ile otlatma ve diğer sosyo ekonomik problemler silvikültür üzerinde teknik sorunlardan daha fa-
zla etkilidir. Halka ve bölgesel plancılara, ormanların kırsal kesimdeki sorunların çözümünün önemli bir parçası 
olduğu anlatılmalı ve kalkınma modellerinde ormancılığın gereken düzeyde yer alması sağlanmalıdır. Yerel halkın 
bilgi ve geleneksel yaklaşımları yönetim planlarına yansıtılmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerde, politik yaklaşım-
lar ve yeni yasalar genelde kısa vadeli çıkarlar doğrultusunda orman aleyhinedir. Bu anlayış değişmelidir. Yarı 
kurak ve kurak bölgelerde yerinde kalkındırılma potansiyeli olan kırsal kesimlere uygulanacak “kırsal kalkınma 
projelerinde” ağaçlandırmalara gereken önem verilmelidir. Projelerin planlama aşamalarına yöre halkının ve sivil 
toplum örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır. 

Yerinde kalkınma potansiyeli olmayan yarı kurak ve kurak bölgelerde göç kaçınılmazdır. Bu süreci tersine çe-
virmek de zordur. Terk edilen alanlar genelde ağaçlandırmalara konu olacak alanlardır. Hatta çevrede orman 
kalıntılarının bulunması halinde doğal yolla gençliklerin gelme olasılığı büyüktür. Nitekim Türkiye’nin birçok 
yöresinde terk edilen alanları doğal gençlikler kapsamıştır.   

Ülkemizin yarı kurak ve kurak bölgelerinde Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından geniş alanlarda başarılı erozyon ağaçlandırmaları yapılmıştır. Ekolojik, biyolojik, teknik ve 
sosyo-ekonomik koşulları dikkate alan özenli ve bilinçli proje uygulamalarıyla, yarı kurak ve kurak bölgelerdeki 
ağaçlandırmaların başarısını daha da artırmak olanaklıdır. Ülkemizde son yıllarda kurulan Kuraklık ve Çölleşme 
ile Mücadele Genel Müdürlüğü de, orman rejimi içindeki ve dışındaki bazı alanlarda, belirtilen projeleri hazırlama 
görevini yürütmektedir (Boydak ve Ark. 2010). Orman rejimi içinde kalan alanlardaki ağaçlandırmaların pro-
jelendirilmeleri ve uygulamaları ise yeni örgütlenmede Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
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Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü 

ÖZET

Bu çalışma, tarım arazilerinin bölünmesinin neden olduğu sorunlar ve bölünmeyi önlemek için yapılacak yasal 
düzenlemeler hakkında üretici görüşleri ve bu görüşleri etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri belirlemek amacıyla 
2012 yılında Konya ilinde yürütülmüştür. Toplam 1185 birey ile yapılan anketlerin değerlendirilmesi sonucu, 
Konya ilinde işletme başına ortalama arazi miktarı,  70,63 dekarı sulu, 83,50 dekarı kuru arazi olmak üzere toplam 
154,13 dekar, ortalama parsel büyüklüğü 14,18 dekar ve parsel sayısı 10,87 olarak belirlenmiştir. Ankete katılan 
bireylerin % 86,58’i işletmelerin miras yoluyla bölünerek küçülmesinin sorun olduğunu, % 80,42’si arazilerin 
hissedarların birisinde toplanmasının uygun olacağını, %65,91’i hisseli arazileri bedeli karşılığı diğer hissedar-
lardan birine devredebileceklerini belirtmişlerdir. Bu çalışma ile aynı zamanda, üreticilerin bölünmeyi önlemek 
amacı ile planlanan düzenlemeler ile ilgili görüşleri sosyo-ekonomik durumlarına göre değerlendirilmiştir. Ayrıca, 
üreticilerin mevcut mülkiyet paylaşımının sağladığı avantajlar ve ortaya çıkardığı ekonomik sorunlar hakkındaki 
görüşleri belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Tarım arazisi, Arazilerin Parçalanması, Sosyo-Ekonomik faktörler,  Konya 

Approaches for the Prevention of Agricultural Land Fragmentation in the Province of Konya

ABSTRACT

This study has been planned and implemented in 2012 in order to determine the opinions of farmers dealing with 
problems caused by land fragmentation with regulations prepared to prevent land fragmentation and to assign the 
socio-economic factors affecting the farmers’ opinion. A survey was conducted in the province of Konya with the 
attendance of 1185 people. Evaluation of surveys reveals amount of land per enterprise in Konya is 154,13 decares,  
the average parcel size is 14,18 decar,  the parcel numbers are 10,87. In addition 86,58% of the survey participants 
stated that downsizing due to inheritance  portion is a problem; 80,42 of them stated that it would be appropriate 
to unify the lands under one shareholder; and 65,91% of them stated that they wouldn’t find favourable to trans-
fer their lands to other shareholders in exchange of remuneration. In addition, whether the opinions about land 
fragmentation by inheritance, the distribution of the shared lands and the thoughts about arrangements planned to 
prevent the land fragmentation by inheritance   changed depending on the socio-economic factors 

Keywords: Agricultural land, land fragmentation, socio-economic factors, Konya.
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1.GİRİŞ

Türkiye’de tarım arazileri miras ve intikal, hisselerin bölünerek satışı, nüfus artışının neden olduğu baskılar gibi 
birçok nedenle parçalanmıştır. Bunun sonucu olarak birçok işletme arazisi, birbirinden uzak çok sayıda dağınık ve 
küçük parsellerden oluşmaktadır. 

Konya ilinde, 2001 Yılı Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre; toplam tarımsal işletme sayısı 98 567 adet,  arazi 
parça sayısı 368 354 adet ve toplam tarım arazi 13 036 853 dekardır. İşletme başına parça sayısı 3,73 adet, ortalama 
parça büyüklüğü 35,39 dekar ve işletme başına düşen ortalama işlenen arazi genişliği ise 132,26 dekardır.  Türkiye 
ortalaması dikkate alındığında, işletme başına parça sayısı 4,08 adet, ortalama parça büyüklüğü 14,96 dekar ve 
işletme başına düşen ortalama işlenen arazi genişliği ise 60,99 dekardır. Buradan da görüldüğü gibi Konya ilinde 
işletme başına parça sayısı Türkiye ortalamasından düşük ve işletme arazisi genişliği ortalamanın yaklaşık iki 
katına eşittir (Anonim, 2014a).

 Her ne kadar tarım toprağının korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi 
ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi gibi amaçlarla 6537 
nolu ‘Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’(Anonim 2014b) 
30.04.2014 tarihinde kabul edilmiş olsa da, bu yasanın uygulanmasında çiftçilerin arazilerin bölünerek küçülmesi 
konusuna bakışları önem taşımaktadır. 

Tarım arazilerinin birbirinden uzak ve küçük parsellerden oluşması, zaman, işgücü, sermaye kayıplarına, işlene-
meyen arazilerin artmasından dolayı üretim kayıplarına ve dolayısıyla işletmelerin verimli bir şekilde çalışmasını 
engelleyerek ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Yapılan yasal düzenlemeler ile günümüze kadar olmuş 
küçülmelerin, parçalanmaların ve düzensizliklerin iyileştirilmesi için çiftçi görüşleri oldukça önemlidir.

Bu çalışma, tarımla uğraşanlar içerisinde söz sahibi kişiler ve ileri gelenlerin, tarım arazilerinin bölünmesinin ned-
en olduğu sorunlar ve çözümleri ile ilgili görüş ve önerilerini almak amacıyla yürütülmüştür.

2. Materyal ve Metot

2.1. Materyal

Çalışmanın ana materyalini, Konya ilinde tarım arazisinin bölünmesi konusunda ve bölünmenin önlenmesi için 
yapılması planlanan düzenlemeler hakkında tarımla uğraşanlar içerisinde söz sahibi kişilerin ve ileri gelenler-
in (önder çiftçi, muhtar, kooperatif-birlik başkanları, oda-borsa temsilcileri) düşünce ve önerilerini belirlemek 
amacıyla yapılan anket çalışmaları sonucu elde edilen veriler oluşturmaktadır. Ayrıca ulusal ve bölgesel düzeydeki 
raporlar ve istatistiklerden de olarak yararlanılmıştır.

2.2. Metot

Tarımın paydaşlarının ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve önerilerin alınması amacı ile 10 Ocak 2012 ve 29 Şubat 
2012 tarihlerinde Ankara’da ulusal düzeyde yapılan çalıştaylar da,  tarımın paydaşları ile yapılan beyin fırtınaları 
ile çalışmanın ana çatısı oluşturulmuş ve anket soru formunda yer alması gereken sorular belirlenmiştir. 

Hazırlanan anket soru formlarının doldurulması, bu konuda eğitim almış İl Koordinatörü yönetiminde Tarım-
sal Yayımın Geliştirilmesi Projesi(Tar-Gel) kapsamında köy ve beldelerde görev yapan personel tarafından 
gerçekleştirilmiştir.  Çalışmanın yürütüldüğü alanlarda önder çiftçiler dışındaki tüm hedef kitle için tam sayım 
örnekleme yönteminin kullanılması amaçlanmış ve bu kitlenin tamamıyla olmasa da büyük bir çoğunluğu ile an-
ketler yapılmıştır. Anket uygulanan önder çiftçiler ise, Tar-Gel personelinin görev yaptığı her yerleşim yerinde 1 
veya 2 kişi olacak şekilde belirlenmiştir ve bunlarla yapılmıştır. 

Doldurulan anket formları, TAGEM Anket Sistemi veri giriş programına işlenerek detay veriler yanında özet ver-
ilerde bu programdan elde edilmiştir.  Anket sonuçları tablolar halinde gruplandırılarak sunulmuş ve sonuçlar 
yüzdeler ile açıklanmaya çalışılmıştır

3. Bulgular ve Tartışma

Konya ilinde, 663 köy ve belde muhtarı, 135 birlik-kooperatif veya diğer STK temsilcileri, 36 oda-borsa temsilcisi 
ve 351 önder çiftçi olmak üzere toplam 1185 birey ile yapılan anketler değerlendirilerek,  tarımla uğraşanların 
tarım arazilerinin bölünmesinin neden olduğu sorunlar ve bölünmeyi önlemek gerekli düzenlemeler hakkındaki 
görüş ve önerileri belirlenmiştir.
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3.1. Ankete Katılan Bireylerin Temel Sosyo-Ekonomik Özellikleri

Konya ilinde ankete katılan bireylerin % 69,88’i 40-59 yaş grubuna, % 14,18’i 18-39 yaş grubuna girmektedir. 
Bu bireylerin % 1,85’ı öğrenim görmemiş olup, % 62,36’sı ilkokul,% 14,35’i ortaokul, % 16,12’si lise, % 5,32’si 
yüksekokul –üniversite mezunudur. 

Ankete katılan bireylerin % 56,2’si köylerde, % 34,35’i ilçelerde % 7,51’i kasabalarda ve %0,59’u, illerde, % 
1,35’i büyük şehirlerde yaşamaktadır. 

Bu bireyler içerisinde sosyal güvenliği olmayanların oranı düşük olup % 5,82olarak belirlenmiştir. Sosyal güven-
liği bulunanların % 42,7’si bağ-kur(tarım), % 22,87’si bağ-kur(esnaf),   %18,57’si SSK-işçi, %0,34’ü 65 yaş maaşı, 
şehit yakını, % 3,63’ü SSK-tarım ve  %6,08’i emekli sandığı sosyal güvenliğine sahiptir. 

Bu işletmelerde ortalama erkek çocuk sayısı 1,81, kız çocuk sayısı 1,67 ve toplam çocuk sayısı 3,84 birey, kendisi 
hariç kardeş sayısı 4,7 birey ve toplam geçimini sağladığı nüfus 3,88 birey olarak belirlenmiştir.  

İşletmelere ait ortalama sulanan arazi 70,63 da, kuru arazi 83,50 da ve toplam arazi 154,13 da olarak belirlenmiştir. 
İşletme başına ortalama parsel büyüklüğü 14,18 dekar ve parsel sayısı ise 10,87 olarak bulunmuştur. 2001 Yılı 
Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre; işletme başına parça sayısı 3,73 adet, ortalama parça büyüklüğü 35,39 dekar 
ve işletme başına düşen ortalama işlenen arazi genişliği ise 132,26 dekardır(Anonim 2014). Bu istatistikler dikkate 
alındığında, Konya ilinde yıllar içerisinde parça sayısının arttığı, parsel büyüklüğünün azaldığı ortaya çıkmaktadır.

Bu işletmelerde, ankete katılan bireylerin %25,06’sı kardeşler arası miras paylaşımının yapılmadığını ve % 65,06’sı 
kız-erkek kardeş arasında eşit paylaşım olduğunu, %5,57’si erkeklerin daha fazla pay aldığını, % 0,34’ü kızların 
daha fazla pay aldığını, %3,97’si mahkeme kararı ve diğer şekillerde paylaşım yapıldığını belirtmişlerdir. 

Çocuklar arası miras paylaşımı incelendiğinde, kız-erkek çocuk arasında mirası eşit paylaştıranların oranı 
kardeşlere göre daha yüksek(% 89,54) bulunmuştur. Erkek çocuklara fazla pay verildiğini belirtenlerin oranı % 
7,26, kızlara fazla pay verildiğini belirtenlerin oranı %0,25, miras bırakmayacağını belirtenlerin oranı % 0,51 
olarak belirlenmiştir.

3.2. Tarım Arazilerinin Bölünerek Küçülmesi Konusunda ve Bölünmeyi Engellemek İçin Gerekli Düzenle-
meler Hakkında Ankete Katılan Bireylerin Görüşleri

Anket sonuçları incelendiğinde,  ankete katılan bireylerin % 86,58’i işletme arazilerinin bölünerek küçülmesin sorun old-
uğunu  % 80,42’si bölünmeyi engellemek için hisseli arazilerin hissedarlardan birisinde toplanması görüşüne katıldığını 
belirtmiştir. Hisseli arazileri hissedarlardan birisine devretme görüşüne olumlu yaklaşanların oranı ise azalarak  %65,91 
düşmüş, hisseleri alma konusuna gelince bu oran artarak  %87,17’e kadar çıkmıştır. Aynı durum Karadeniz Bölgesi de 
görülmüş olup, ankete katılan bireylerin  % 67,19’u arazilerin hissedarların birisinde toplanmasının uygun olacağını be-
lirtirken % 53,87’si hisselerini devredebileceklerini,  % 78,05’i ise hisseli arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan 
devralmak isteyeceklerini belirtmişlerdir(Yücer ve ark., 2013). Aynı şekilde Tokat ilinde, bireylerin % 78,09’u arazilerin 
hissedarların birisinde toplanmasının uygun olacağını, fakat % 66,22’si hisseli arazileri bedeli karşılığı diğer hissedar-
lardan birine devri konusuna olumlu yaklaşacaklarını, % 86,78’i ise hisseli arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan 
devralmak isteyeceklerini belirtmişlerdir(Demirtaş ve ark., 2013)

Çizelge 3.1. Hisseli İşletme Arazilerinin Bölünerek Küçülmesi Konusunda Görüşler

İşletme arazilerinin bölünerek küçülme-
si konusunda görüşler Evet Hayır Fikri Yok

/Cevapsız Toplam

Arazilerin parçalanıp küçülmesi sorun 
mu?

Birey 1026 159 1185
% 86,58 13,42 100,00

Hisseli arazilerin hissedarlardan 
birisinde toplanması uygun mu?

Birey 953 225 7 1185
% 80,42 18,99 0,59 100,00

Hisseli arazileri hissedarlardan birisine 
devredermisiniz?

Birey 781 389 15 1185
% 65,91 32,83 1,27 100,00

Hisseli arazileri hissedarlardan 
devralırmısınız?

Birey 1033 141 11 1185
% 87,17 11,90 0,93 100,00
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Bireylerin hisseli arazilerinin hissedarlardan birisine devri konusuna olumsuz yaklaşmaların temel neden-
leri çiftçilikten başka yapacakları işlerinin olmaması(% 28,39) ve toprağı çocuklarının güvencesi olarak görm-
eleridir(%21,20). Diğer önemli nedenler içerisinde ise, ata mirası olan arazilerinden vazgeçememe duygusu(% 
13,63), arazinin gerçek bedelini alamama endişesi(11,84), gelecekte arazinin değerinin artacağı düşüncesi(% 
10,01) yer almaktadır(Çizelge 3.2)

 Bireylerin % 50,05’i diğer hissedarların paylarını ödeyememe endişesi ile, % 19,12’si yeterli alet-ekipman ve 
sermayesinin olmaması, % 16,21’i kendisinden sonra araziyi işleyecek kimsenin olmaması, % 8,34’ü çiftçilik 
yapmak istemedikleri için ve % 6,28’i diğer bazı nedenlerle hisseli arazileri bedeli karşılığı devralmak istemeye-
ceklerini belirtmişlerdir.

Çizelge 3.2. Bireylerin Hisseli Arazilerle İlgili Görüşlere Olumsuz Yaklaşma Nedenleri(%)

Nedenler

Hisselerin bir 
bireyde toplan-
masını uygun 
bulmayanlar

Hisselerini devretmek  
istemeyenler

Çiftçilikten başka yapacakları işlerinin olmaması (tek geçim kaynağı) 23,18 28,39
Toprağı çocuklarının güvencesi olarak görüyor olmaları 20,99 21,20
Ata mirası olduğu için vazgeçeme 14,85 13,63
Hissedar olduğu arazinin gerçek bedelini alamama düşüncesi 13,42 11,84
Gelecekte arazinin değerinin artacağını düşünmesi 10,70 10,01
Gelecekte ihtiyaç duyduğunda satmak istemesi 10,29 8,40
Tarımsal desteklerden yararlandığı için 5,61 5,24
Diğer nedenler 0,95 1,28
Toplam 100,0 100,0

3.3. İşletmenin Bölünmemesi İçin Alternatif Çözümler

İşletmelerin bölünmemesi için ankete katılan bireylerin % 83,38’i hisselerin tamamının ehil olan kardeşte toplan-
masının uygun olacağını, % 6,67’si müstakil bir şirket kurulup, hisselerin bu şirkete devredebileceğini belirtmişle-
rdir. Bu konuda bireylerin % 5,65’i fikir beyan etmemiştir.

Çizelge 3.3. İşletmenin Bölünmemesi İçin Alternatif Çözümlerin Dağılımı

Alternatif çözümler Kişi %

Hisselerin tamamı ehil olan kardeşte – hissedarda toplansın 988  83,38
Müstakil bir şirket kurulup hisseler bu şirkete devredilsin 79  6,67 
Hisseli işletme bir bütün olarak üçüncü şahıslara satılsın 9  0,76 
Hisseler devlete(arazi ofisine) devredilsin 10  0,84 
Diğer 32  2,70 
Cevapsız(fikri olmayanlar) 67  5,65 
TOPLAM 1185 100,00

3.4. Hisseleri Devralacak Hissedarda Aranılan Özellikler

Hisselerini devretme konusuna olumlu yaklaşanların devredecekleri bireylerde arayacakları özellikler Çizelge 
3.4’de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde de görüldüğü gibi, ankete katılanların % 26,56’sı arazileri alacak birey-
lerin köyde oturuyor olmaları, % 26,71’i bizzat tarımsal üretim yapıyor olması, % 20,9’u tarımsal üretim yapmaya 
istekli olması, % 10,21’si ailesinde tarımsal eğitim almış birilerinin olması ve % 8,88’si devraldığı arazileri en az 
10 yıl satmamayı taahhüt etmeleri gerektiğini belirtmişlerdir(Çizelge 3.4).
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Çizelge 3.4. Hisseleri Devralacak Hissedarda Aranılan Özellikler

Hissedarda Aranılan özellikler Kişi Puan %

Köyde oturuyor olmalı 990 6263 26,56
Bizzat tarımsal üretim yapıyor olmalı 1036 6298 26,71
Tarım yapmaya istekli olmalı 909 4929 20,9
Ailesinde tarımsal eğitim almış biri olmalı 568 2407 10,21
Devraldığı hisseleri, en az on yıl satmamayı garanti etmeli 553 2093 8,88
Hissselerin karşılığı olarak en fazla bedeli teklif eden olmalı 430 1443 6,12
Diğer nedenler 27 146 0,62

3.5. İşletmelerin Bölünmesinin Ortaya Çıkardığı En Önemli Ekonomik Sorunlar

İşletmelerin bölünmesinin neden olduğu en önemli ekonomik sorunlar içerisinde ilk sırada yatırım ve üretim 
maliyetlerinin yüksek olması(% 24,29), ikinci sırada üretim ve verim düşüklüğü nedeniyle tarımsal gelirin düşük 
olası(21,37), ve üçüncü sırada girdi kullanımı ve işgücü kayıplarındaki artışlar(% 18,09) yer almıştır(Çizelge 3.5).

Çizelge 3.5. İşletmelerin Bölünmesinin Ortaya Çıkardığı En Önemli Ekonomik Sorunlar

Bölünmenin Ortaya Çıkardığı Ekonomik Sorunlar Kişi Puan %

Yatırım ve üretim (işletme) maliyetleri yükselmektedir 1028 7602 24,29
Üretim ve verim düşüklüğü sebebiyle tarımsal gelir düşmektedir 985 6689 21,37
Girdi kullanımı ve işgücü kaybı artmaktadır 909 5661 18,09
Mekanizasyon ve teknoloji kullanımını sınırlamaktadır 788 4237 13,54
Piyasaya (pazara) yönelik üretim yapılamamaktadır 564 2436 7,78
Tarımsal kredi kullanımını zorlaştırmaktadır 542 2191 7
Arazi sınırlarından dolayı kayıplar artmaktadır 580 2370 7,57
Diğer nedenler 7 111 0,35

3.6. İşletmelerin Bölünmesinin ve Mevcut Mülkiyet Paylaşımının Ekonomik Avantajları

İşletmelerin bölünmesinin ve mevcut mülkiyet paylaşımının sağladığı ekonomik avantajlar sıralandığında,  ilk 
sırada, ailenin (kendisi, eşi ve çocukları) geçiminin sağlanması(% 25,71), ikinci sırada aile işgücünün tamamının 
kullanılması ve işsizliğin önlenmesi(% 18,97), üçüncü sırada birim alandan yüksek verim alma arayışının bu-
lunması(% 10,99) görüşü yer almıştır. Çiftçilerin % 33,87’si ise bölünmenin ekonomik avantajının olmadığını 
belirtmiştir( Çizelge 3.6).

Çizelge 3.6 İşletmelerin Bölünmesinin ve Mevcut Mülkiyet Paylaşımının Ekonomik Avantajları

Bölünmenin Ortaya Çıkardığı Ekonomik Avantajlar Kişi Puan %

Aile (kendisi, eşi ve çocukları) geçimini sağlamaktadır 557 3071 25,71
Aile işgücünün tamamı kullanılmakta ve işsizlik önlenmektedir 465 2266 18,97
Birim alandan yüksek verim alma arayışı bulunmaktadır 314 1313 10,99
Biyolojik çeşitlilik ve yerel bilginin korunması sağlanmaktadır 198 630 5,28
Organik tarım kolay yapılabilmektedir 208 618 5,17
Ekonomik avantajı yoktur, aksine dezavantajı vardır 742 4045 33,87
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4. SONUÇ 

Tarım arazilerinin bölünmesinin neden olduğu sorunlar ve bölünmeyi önlemek için yapılması planlanan düzenlem-
eler hakkındaki görüş ve önerileri almak amacıyla, 2012 yılında Konya ilinde toplam 1185 birey ile anket çalışması 
yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucu; ankete katılan bireylerin % 86,58’inin işletmelerin miras yoluy-
la bölünerek küçülmesini sorun olarak gördüğü, % 80,42’sinin hisseli arazilerin hissedarların birisinde toplan-
ması görüşüne katıldıkları, %65,91’inin ise hisseli arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan birine devretme 
görüşüne olumlu yaklaştıkları belirlenmiştir. Yani, bireyler konuya teorik olarak baktığında davranışları olumlu 
ve % 86,58’i bölünmenin sorun olduğunu düşünüyor,,fakat kendileri ile ilgili herhangi bir tasarruf söz konusu 
olduğunda tutumları olumsuza dönüyor ve hisseleri devrederim diyenlerin oranı % 65,91’e düşüyor. Ayni durum 
Altıntaş ve ark. 2009 yılında yaptıkları çalışmada da görülmekte olup,  çiftçilerin % 64,23’ü hisseli arazilerin 
hissedarlardan birisine devrinin uygun olacağını belirtmiş olmasına rağmen, sadece % 32,58’i arazilerini devrede-
bileceklerini belirtmişlerdir.

Yine bu çalışma sonucu belirlenen ve dikkate alınması gereken en önemli konu; bireylerin hisseli arazileri bedeli 
karşılığı hissedarlardan birisine devri konusuna olumsuz yaklaşmalarının temel nedenlerinin çiftçilikten başka 
yapacakları işlerinin olmaması(tek geçim kaynakları) ve toprağı çocuklarının güvencesi olarak görüyor olma-
larıdır. Ayrıca hisseleri devralmak istememelerinin önemli nedeninin ise diğer hissedarların paylarını ödeyememe 
endişesidir.

Bu sonuçlar, 6537 nolu ‘Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ka-
nun’un uygulanmasında uygulayıcılara yol gösterecektir.
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ÖZET

Manisa ili Akselendi ovası’nda oluşan kumul hareketleri genel olarak Kumçayı yatağının güney kısımlarında 
gelişmiştir. Yıllık yağışın ortalama 600 mm civarında olan bu arazilerde oluşan kumullar başta tarım alanların-
da olmak üzere, çok büyük tahribatlara sebep olmuşlardır. Bu arazilerde daha önceden bizim tarafımızdan veya 
diğer bazı araştırıcılar tarafından yürütülen çalışmalarda genel olarak Akhisar içesi Meteorolojik kayıtları dikkate 
alınmıştır. Akhisar’dan 16-25 km uzaklıktaki bu alana, 5 farklı noktaya meteoroloji istasyonu kurularak, başta 
rüzgar olmak üzere tüm datalar toplanarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar çok ilginçtir. Arazinin topoğrafik oluşumu 
ve diğer bazı yüzey özellikleri ile birlikte yapılan değerlendirmelerde, kumul oluşumu ve şekillenmesi ile ilgili 
konularda önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Kanımızca üç farklı jenerasyonda gerçekleşen kumul hareketleri ile ilgili 
olarak elde edilen bilgilerin, bazı yönleriyle Karapınar’daki kumul aktivitesinin durumu ve gelişimi ile ilgili bazı 
olayları da açıklayabileceği kanaatine ulaşılmıştır. Bu tebliğde Akselendi Ovası’ndaki kumul hareketlerinin şekil-
lenmeleri konusunda elde edilen sonuçlar açıklanacaktır. Ayrıca elde edilen sonuçların başta topografya faktörü 
olmak üzere diğer bazı etkenler ile, Karapınar’daki kumul aktivitesinin gelişimi ile ilgili olarak karşılaştırmalı bir 
değerlendirmesi yapılacaktır.  

Anahtar kelimeler:   Rüzgar erozyonu, rüzgar erozyonu denklemi, kumul, WEQ, WEG, RWEQ, kuru agregatlar, 
UA, CBS, I faktörü, hava fotoğrafları.

ABSTRACT

Investigation Of Some Factors That Affect The Sand Dune Formation And Activity In Manisa Akselendi 
Plain And Their Comparison To The Sand Dune Activity In Karapınar

The sand dune movement that is formed in Akselendi plain of Manisa region has generally been developed around 
the southern river bed of Kumçayı. The sand dunes that are formed in these areas where the annual rainfall 600 mm 
on the average, have caused great destructions, especially on agricultural fields. Mainly the meteorological records 
of Akhisar were taken into consideration in the studies that were previously conducted by us and by some other 
researchers. Meteorological stations were set on 5 different locations in this area, which is 16-25 km away from 
Akhisar, and all data, especially wind data, were collected and evaluated. The results are quite interesting. In the 
evaluations about the topographical formation and some other surface characteristics, we reached important results 
regarding the sand dune formation and shaping. We reached the conclusion that the information obtained about the 
sand dune movements that, in our opinion, occurred in three different generations, can, in some aspects, explain 
some cases about the state and development of the sand dune  activity in Karapınar. In this paper, the results will 
be explained that were obtained about the shaping of the sand dune movements in Akselendi plain. Moreover, a 
comparative evaluation of the results will be done about the sand dune activity in Karapınar regarding some other 
factors, especially the topographical factor.

Keywords: Wind erosion, wind erosion equation,  sand dune, WEQ, WEG, RWEQ, dry aggregates, UA, CBS, 
factor I,  aerial photos.
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1. GİRİŞ

Su erozyonu Ege Bölgesinin her tarafında çok etkilidir. Doğal vejetasyonun tahribi, aşırı otlatma, mera tahribi, 
sulak alanların ortadan kaldırılması, hatalı tarımsal uygulamalar çölleşme ve erozyon sürecinin hızlanmasına ned-
en olmuştur. Bazı arazilerin toprak özelliklerinin rüzgâr aşınımına karşı hassas bir durumda olması, bu arazilerde 
rüzgar erozyonunun etkisini arttırmaktadır. Bunun en güzel örneklerden biri Manisa ili Akhisar Gölmarmara ve 
Saruhanlı İlçeleri arazilerinde yer alan kumul hareketleridir. Kumulların en yaygın olduğu alanlar, Saruhanlı’nın 
Kumkuyucak köyü, Akhisar’ın Beyoba, Sazoba ve Akselendi köyleri ile Gölmarmara’ya bağlı Tiyenli, Deynekler 
ve Kayaaltı köyleri ve civarındaki arazilerdir(Şekil 1.1, 1.2).

Yapılan çalışmalar rüzgâr erozyonunun Dünyanın pek çok yerinde ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, geçmiş 
jeolojik zamanlardan kalan yoğun aeolian depozitlerin, bunun sadece günümüze ait bir olay olmadığının kanıtı 
olduğunu dile getirmektedir (Skidmore, 1988). Sahra’nın yılda 260 milyon ton mineral tozun kaynağını oluştur-
duğu bildirilmektedir (Jaenicke, 1979).  Chepil (1953) arazi ve laboratuar tipi rüzgar tünelleri ile yaptığı araştır-
malarda ulaştığı sonuçlara göre, topraklarda 0,84 mm’den büyük kuru agregat yüzdesi azaldıkça, 0,42 mm’den 
küçük kuru agregatlar yüzdesi arttıkça rüzgarla toprak kayıpları da artmaktadır. Ayrıca toprak bünyesinde %20’den 
fazla kum bulunan topraklarda kum miktarının artmasıyla toprakların aşınıma karşı dayanıklılıkları azalmaktadır. 
Woodruff ve Siddoway (1965) tarafından Rüzgâr Erozyonu Denklemi (WEQ) bilim alanına sunulmuştur. Denklem 
E= f (I.K.C.L.V) şeklinde yazılmaktadır. Denklemin beş esas ve on bir tane de alt faktörü bulunmaktadır. Denklem 
yardımıyla toprak kayıpları tahmin edilebilmekte ve hesaplanan aşınımın, toprak kaybı toleransı değerlerinden 
aşağıya düşürülmesine yardım edecek en uygun önlem şekli tavsiye edilebilmektedir. Bazı araştırıcılar yaptıkları 
çalışmalarda toprak bünyesi ve 0,84 mm’den büyük çaplı kuru agregatlar yardımıyla 8 adet rüzgârla aşınabilir-
lik grubu (WEG: Wind Erodibility Groups) oluşturmuşlardır. Tebliğ konusu olan çalışmada bu sınıflandırmadan 
yararlanılmıştır(Gillette ve ark., 1972; Lyles, 1975; Gillette, 1977; Taysun ve ark., 1998). 

Akselendi Ovasın’da Kumullar üzerinde yapılan başka bir çalışmada, özellikle Kum Tepe’nin güneyinde en fazla 
etkili olan, Kanlıoğlu ve Palamut Tepe istikametinde ise etkisi daha azalan kumul hareketlerini incelemişlerdir. 
Araştırıcılar kumul hareketinin eski ve yeni olmak üzere iki jenerasyondan oluştuğunu açıklamışlardır. Yeni ku-
mullarda silt ve kil oranının eski jenerasyona göre daha az olduğunu belirlemişler. Bu durumun yeni kumullarda 
pedojenezin gelişmemesi nedeniyle ortaya çıktığını açıklamışlardır. Bu çalışmada Kum Tepe-Palamut Tepe istika-
metinin güneyindeki Kum Çayı yatağı kenarındaki kumul hareketleri yer almış, ancak aynı ovada yer alan Kum-
kuyucak, Tiyenli, Deynekler ve Kayadibi köyleri istikametinde gelişmiş olan ve bugün üzerinde yerleşim alanları 
ve yoğun tarım yapılan kumullarla kaplı alana yer verilmemiştir (Hoşgören, 1983; Öner ve Mutluer, 1993). Taysun 
ve ark., (1998) Ege Bölgesindeki Akselendi Ovasındaki Rüzgar erozyonu aktivitesi ile Karapınar’daki aktiviteyi 
karşılaştırmış, toprak özellikleri bakımından kumul etkisi altındaki arazilerde durumun Karapınar’dakinden daha 
tehlikeli olduğunu ortaya koymuşlardır.

Taysun ve ark.,  (2000) Manisa Akselendi Ovası, Konya Karapınar ve Urfa Harran Ovası Topraklarında yaptıkları bir 
çalışmada, özellikle toprak bünyesi ve agregatlaşma bakımından Harran Ovası topraklarının mevcut durumunun ko-
runması gerektiğini belirtmişlerdir.  Sulama ile birlikte oluşması muhtemel çoraklaşmanın etkisi ile toprak yapısının 
bozulması sonucunda, genelde ağır bünyeli olan Harran Ovası topraklarının rüzgar aşınımına hassas bir duruma 
gelerek, gelecekte Aral Gölü civarındaki durumun benzerinin yaşanabileceğini açıklamışlardır. Demiryürek ve ark., 
(2007), Konya Karapınar’da yaptıkları çalışmalarda 0-2,5 cm’deki mekanik stabilite değerinin mera alanlarında 
%23,33, ormanlık alanda %35,71, işlenen alanda %43,24 ve kumul etkisindeki çölleşmiş alanda %16,67 olarak 
saptamışlardır. Aynı araştırıcılar 0,84 mm’den küçük kuru agregat yüzdelerini mera alanında %86,3, orman alanında 
%80,0, işlenen alanda %56,7 ve kumul etkisindeki çölleşmiş alanda %98.0 olarak belirlemişlerdir.

Okur ve ark., ( 2010),  Konya  Karapınar’da kuru agregatların mevsimsel olarak farklı olduğunu, en yüksek 
değerlere Temmuz ayında ulaşıldığını belirtmişlerdir. Aynı araştırıcılar kuru agregat miktarlarından hesapladıkları, 
rüzgar erodibilite gruplarının dağılımlarını haritalarla açıklamışlardır. Bu çalışmada korunan alan içinde  incelenen 
alanın doğu ve güneyi rüzgar aşınımına karşı en duyarlı alanı oluşturmaktadır. Sediment hareketlerinin yıllara göre 
alansal dağılımlarında da önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır.  Taysun ve ark., (2010), rüzgar erozyonu etkisi altın-
daki arazilerde, şeritvari tarımın aşınımı azaltmada önemli bir uygulama olabileceğini belirtmişlerdir.

2.AKSELENDİ OVASINDAKİ ÇALIŞMALAR

Akselendi Ovası Ege Bölgesi’nde rüzgar aşınımı ve birikimi bakımından Dünya çapında çok ilginç bir örnek 
oluşturmaktadır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarımızda ve diğer bazı araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalar-
da, iklim verileri olarak Akhisar Meteoroloji İstasyonuna ait değerler alınmıştır. Bu verilerle bizimde yürüttüğümüz 
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çalışmalarda kumul hareketleri tam olarak açıklanamamıştır. Bu nedenle daha iyi bir yorum yapabilmek için, bu 
projede kumulların kapladığı alanlar ve civarına 5 adet DAVIS kablosuz iletişimli meteoroloji istasyonu yerleştir-
ilmiştir. 2008 -2009 tarihleri arasında 12 ay süreli olarak yapılan ölçümler takip edilmiştir. İstasyonlarda her on 
beş günde bir veri toplanması işlemi uygulanmış, ayrıca her hafta kontrol edilerek böcek ve diğer etkenlere karşı 
korunmuştur(Şekil 2.1). Ortalama yıllık yağışın 600 mm civarında olduğu arazilerde ortaya çıkan kumul aktivi-
teleri(Şekil 1.1, 1.2, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10), çölleşme konusunda çok etkileyici ve bu tehlikeye dikkat çekici bir örnek 
olarak bilim alanında  yerini almıştır. Arazilerin özellikle hatalı arazi kullanım başta olmak üzere(Şekil 1.1, 2.10), 
diğer bazı faktörlerin de etkisiyle, tam çöl görüntüsüne dönüşebileceğinin canlı göstergesidir. 

Şekil 1.1 Üstte Kumulların Barkan Sıraları eklinde Hareketi(1991), Altta Kum Alımı Yapılan Bir Alan(2006).

Tarım yapılan alanlarda 0-2,5, 2,5-5 ve 5 cm’den sonra, pulluk derinliğine kadar olan kısımdan, ayrıca pulluk 
derinliğinin altındaki derinlikten örnek alımları gerçekleştirilmiştir. Kumul yüzeylerinden ve diğer rüzgarla taşınan 
sedimentlerin örttüğü arazilerden yine 0-2,5 ve 2,5-5cm’den başlayarak tarım alanı ise yukarıdaki şekilde, tarım 
alanı değil ise, aşağıda katmanlaşma varsa ona dikkat edilerek, katmanlaşma yoksa sabit derinliklerle örneklerin 
alımı gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanının yaklaşık 204 farklı noktasından örnek alımı yapılmıştır. Farklı kat-
manlar dikkate alındığında, toplam olarak alınan örnek sayısı 834 adettir. Örneklerde toprak bünyesi(tekstür), 
kuru agregatlar, kireç ve organik madde tayinleri yapılmıştır [Bouyoucos,1962; Schlihting ve Blume 1966; Black, 
1965].

Rüzgârla aşınabilirlik Grupları (WEG: Wind Erodibility Groups);  Lyles (1975)  göre toprak bünyesi temel alınarak 
hazırlanan WEG üçgeninden belirlenmiştir. Rotary eleğiyle kuru elemede elde edilen 0,84mm’den büyük kuru 
agregatlar yüzdesinden Woodruff ve Siddoway ’in (1965) verdiği tablodan, potansiyel toprak kaybı indeksi (to-
prak aşınabilirlik indeksi, toprak erodibilitesi indeksi, soil erodibility index) değerleri (WEQ: Rüzgâr erozyonu 
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Denklemi’nin “I” faktörü) ton/dekar olarak hesaplanmıştır. Jeoistatistik programı kullanılarak WEG sınıfları ve 
koordinatları bilinen noktaların yardımıyla, araştırma alanına ait WEG dağılım haritası oluşturulmuştur. Kuru 
agregatlar ve bu değerlerin bulunduğu koordinatlandırılmış noktalar kullanılarak jeoistatistik programı yardımıyla 
araştırma alanının >0.84 mm kuru agregatlar ve potansiyel rüzgar erozyonuyla potansiyel toprak kaybı haritası 
çıkarılmıştır (Şekil 2.2, 2.3). 

Şekil 1.2 Kumulların Pamuk Tarlalarını Örtmesi(1991).

2.1. Toprak Özellikleri ve Rüzgârla Aşınabilme Sınıfları(WEG)

Yüzeydeki toprak bünyesi özelliği esas alınarak belirlenen,  Rüzgârla Aşınabilme Grupları (Wind Erodibility 
Groups), kireç miktarı da dikkate alınarak (4L sınıfının belirlenmesinde) tayin edilmiştir. Araştırmada alanının 
tüm toprak örneklerinde yapılan bünye analizlerinde özetle şu sonuçlar alınmıştır. Toplam 443 örnekte kumlu 
bünye, 135 adet örnekte tınlı kumlu bünye belirlenmiştir. Yine toplam olarak 139 örnekte kumlu tınlı, 67 örnekte 
kumlu killi tınlı, 14 örnekte killi tınlı ve 12 örnekte tınlı bünye analizlenmiştir. Ayrıca 5 örnekte kumlu killi ve 19 
örnekte de killi bünye bulunmuştur. Rüzgarla aşınabilme gurupları(WEG) içinde 8 grup yer almaktadır. 1. grup 
rüzgâr aşınımı bakımından en tehlikeli olan yani rüzgardan en fazla etkilenen alanları kapsar. 2. Grup ise tehlike 
bakımından 1. gruptan sonra yer alır. 3, 4, 4L grupları ise rüzgâr aşınımına karşı bünye özellikleri ve kireç mik-
tarında farklılık olmasına rağmen benzer direnç gösteren gruplardır. Proje alanından 194 farklı noktadan alınan 
toprak örneklerinin bu örnek yerlerinin yüzey katmanındaki bünye değerleri yardımıyla rüzgârla aşınabilme gru-
pları bulunmuştur. 194 noktadan 100 örnek yerinin 1. gruba(%51,5), 30 örnek yerinin 2. gruba(%15,5), 39 örnek 
yerinin 3. gruba(%20,1), 5 örnek yerinin 4. gruba(%2,6), 5 örnek yerinin 4L grubuna(%2,6) ve son olarak 15 örnek 
yerinin de 5. gruba(%7,7) girdiği saptanmıştır(Şekil 2.2). Ulaşılan bu sonuçlar, araştırma alanı topraklarının rüzgar 
aşınımına karşı ne kadar büyük bir hassasiyet gösterdiğini gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Potansiyel 
toprak kaybı değerlerinin ulaşabileceği en yüksek rakamlar olan toprak erodibilitesi (“I faktörü”) değerlerinin en 
fazla olduğu (30,1-69,6 ton/dekar) yüzey toprakları, alınan örnek sayısının %50’sini aşmaktadırŞekil 2.2). Bu 
durum araziler hatalı kullanıldığında veya kullanılmaya devam ettiğinde, diğer bir deyişle rüzgar etkisine açık 
bırakıldığında, bugüne kadar yaşananların tekrar artarak ortaya çıkacağını ve kumul aktiviteleriyle arazilerin kum-
larla örtülmelerinin devam edeceğini göstermektedir.

Araştırma alanından alınan örneklerin toplam tüm katmanları dikkate alınırsa örnek sayısı yaklaşık 865 olmak-
tadır. Farklı derinliklerdeki örnekler dahil edildiğinde yukarıdaki hesaplamayı tekrar tüm örnekler için yapacak 
olursak şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Toplam 865 adet örneğin 478 adedi 1. gruba (%55,3) 129 adedi 2. gruba 
(%14,9), 156 adedi 3. gruba (%18,0), 25 adedi 4. gruba (%2,9), 19 adedi 4L grubuna (%2,2), 58 adedi 5. gruba 
(%6,7) girmektedir. Bu durum genel olarak değerlendirildiğinde, yüzey katmanları için söylenenlerin, yaklaşık 
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olarak derinlikle değerlendirme içinde geçerli olduğunu göstermektedir. Haritalar incelendiğinde, rüzgar aşınımı 
bakımından en tehlikeli yerlerin Kum Çayı yatağı, Eğri Göl’ün doğusu, Kum Tepe civarı, Kumkuyucak ve Tiyenli 
Köylerinin civarı ve güneyinde yer aldığı görülür(Şekil 2.2).

2.2. Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri

Araştırma alanına ait toprakların genel olarak üst iki katmanındaki örneklerde rotary eleği ile kuru agregatlar be-
lirlenmiştir. Elde edilen değerlerden 0,84 mm’den büyük çaplı fraksiyonlar toplamının arazideki dağılımını veren 
harita ve bunlara karşılık olarak elde edilen I (ton/dekar-yıl) değerleri yardımıyla çizilen potansiyel toprak kaybı 
haritası Şekil 2.3’te verilmiştir. Bulunan I değerlerinin 40 adedinde toprak kayıpları önemsiz veya yok denecek 
kadar az bulunmuştur. 20 örnekte toprak kayıpları orta derecede önemli olarak belirlenmiştir. Toplam olarak 332 
örnekte toprak kayıplarının önemli olduğu saptanmıştır. Bu durumda kuru agregat analizi yapılan örneklerin % 
10,2’si rüzgâr erozyonuna dayanıklı, % 5,1’i rüzgar erozyonuna karşı orta derecede duyarlı iken, %85,7’si ise 
rüzgar erozyonuna son derece duyarlı olup, hesaplanan toprak kayıpları yıllık toprak kaybı toleransı değerinin 
(1250 kg/dekar veya 1,25 ton/dekar) çok üzerindedir. Bu durum Akselendi Ovası’nda potansiyel rüzgâr erozyonu 
tehlikesinin ne kadar fazla olduğunu ortaya koymaktadır(Şekil 2.3).

2.3. Arazide Ölçülen Rüzgar Verilerinin Değerlendirilmesi

Araştırma alanı ile Akhisar arasındaki değerler incelendiğinde oldukça önemli farklılıklar bulunduğu görülme-
ktedir. İstasyonlara göre yıllık esme sayıları ve yönü (Şekil 2.4) incelendiğinde, 5 nolu istasyonda N ve NNW 
yönlü rüzgarların esme sayısı en fazla iken, 1 nolu istasyonda (bu istasyon  5 nolu  istasyonun  ve  Kum Çayı’nın 
güneyinde yer almaktadır) 5 nolu istasyona göre N yönlüler yaklaşık aynı iken NNW yönlü rüzgarların esme 
sayısı önemli ölçüde azalmaktadır. 2 nolu istasyonda NNW yönlü esme en fazladır. Ancak bu değer 5 nolu ista-
syondan azdır. Bu istasyonda N yönlü rüzgarların sayısı, 5 ve 1 nolu istasyondan çok daha azalmıştır. 1 nolu ve 5 
nolu istasyonun aksine 2 nolu istasyonda W, WSW ve SW yönlü ile ESE ve SE yönlülerde esme sayısında artış 
görülmektedir. 

Şekil 2.1 Kablosuz İletişimli Meteoroloji İstasyonlarına Bakım Yapılması Ve Veri Toplanması(2009).

3 nolu istasyonda NNW ve NW yönlü rüzgarların 5 nolu istasyona göre azalmasının yanında,  ESE ve SE yönlü 
rüzgarların esme sayıları artmaktadır(Şekil 3, 4/a). Yukarıda sıraladığımız açıklamaların ışığı altında Kum Tepe 
civarındaki kuzey-güney yönlü en yoğun ve hızlı kumul aktivitesinin doğuya gidildikçe topoğrafyanın benzer 
olmasına rağmen azalmasının bir nedeninin de, yıllık esme sayıları ve yönleri arasındaki bu farktan ileri geldiği 
söylenebilir. 
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2.4. Uydu Görüntülerinin Yorumlanması

Araştırma alanında farklı zaman aralıklarında çekilmiş uydu görüntüleri ile yapılan çalışmalarda 1975, 1987, 2000 
ve 2008 Landsat uydu görüntüleri kullanılmıştır. Yaklaşık 33 yıllık sürede arazideki değişim ortaya çıkarılmak 
istenmiştir(Şekil 2.5).

2.5. Kum Alımı 

Araştırma alanında yoğun bir kum talanı gerçekleşmektedir. Kum Çayı yatağı ve civarının en büyük sorunlarından 
biri kum alımıyla ilgili olarak yaşanan sorundur. Benzer durum kumullar için de söz konusudur. Rüzgarla taşınarak 
hareket eden kumullar, içerlerinde taş veya çakıl bulunmaması nedeniyle çok kaliteli inşaat malzemesidir(Şekil 
1.1, 1.2). Bu kumullar iç kısımda oluştuğu için, tuz içeriği bakımından da tehlikesizdirler. Buradaki kumul kum-
ları çok talep görmekte ve çok kolay para kazanmayı sağlamaktadır. Kum Çayı yatağından yasadışı kum alımları 
ile otsu bitkiler tarafından doğal olarak korunan yüzeyin tahrip edilmesi (Şekil 2.8), rüzgarla kum hareketini hı-
zlandırmaktadır. Tahrip edilen bu yüzeyler kum hareketini hızlandırırken, yeni kumul oluşumlarına da neden ol-
maktadır. Yine bu olay bazı eski kumulların tarım alanlarını örtmesine neden olmaktadır. Bazı çiftçiler arazilerini 
kaplayan kumulları kaldırmakta ve arazisini yeniden kazanmaya çalışmaktadır.

Şekil 2.2 Üstte Jeoistatistik Analizle Oluşturulan WEG Sınıfları Haritası, Altta Benzer Aşınabilir Grupların  (3, 4, 4L)  
Birleştirildiği WEG Sınıfları Haritası.



II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

50

I.CİLT

Burada yaptığımız arazi etütlerinde, genelde kumullarla örtülen arazilerden açtıkları yerlere, veya kumulların 
üzerinde yeniden damla sulamalı bağ tesis ettiklerini, yine damlama sulamalı domates, biber, kavun, karpuz vs. 
yetiştirdiklerini gözlemlemiş durumdayız(Şekil 2.7, 2.8, 2.10). Ayrıca arazisinde ağır bünyeli toprak(killi toprak) 
bulunan bazı çiftçiler ile damlama sulamaya geçen bazı çiftçiler, tarlalarına kum sermektedirler. Her ne şekilde 
olursa olsun kum talanı devamlı olarak sürmektedir(Şekil 1.1).

2.6. Diğer Andropojenik Etkiler

Daha önce insan etkisi ile ilgili bahsettiklerimize ek olarak(sulak alanların kurutulması, hatalı kullanım vs), araştır-
ma alanının 80’li yıllarda ve 90’lı yıllardaki sahip olduğu ve maksimuma ulaşan tipik çöl görüntüsü(Şekil 1.1, 1.2, 
2.9), bilimsel çalışmaların devamı konusunda bazı zorlukların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Alanın hemen 
hemen her tarafında insan etkisini, insanın yaptığı talanı görmek mümkündür. Günümüzde Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı tarafından ağaçlandırılan sit alanın tel çitleri tahrip edilerek içeriye hayvanlar sokulmakta ve Kum Çayı 
yatağı aşırı otlatma tehdidi ile karşı karşıya bulunmaktadır (Şekil 2.8).

Şekil 2.3 Çöl Alanına Ait Jeoistatistik Analizle Oluşturulan >0,84 mm Yüzde Kuru Agregatlar Haritası, Altta Rüzgâr 
Erozyonuyla Potansiyel Toprak Kaybı Haritası (ton/da-yıl).
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Şekil 2.4  Üstte Ve Ortada Meteoroloji stasyonlarına Göre Yıllık Esme Sayıları Ve Yönü,  
Altta Aylık Ortalama Rüzgar Hızları.

Eskiden Kum Çayı yatağında çok geniş alanda yüzlek olarak akmakta, akış yatağı taşkınlarda zaman zaman yer 
değiştirebilmekteydi. Günümüzde D.S.İ yatağı derinleştirilmiş ve Kum Tepe’nin önünden geçirmiştir. 1993 yılında 
burada çevrilen bir yabacı dizinin setleri ve çekimi, o zaman tel korumalı olmayan ve sit alan içinde ve dışnıdaki 
alanlarda kumulların doğallığını büyük ölçüde tahrip etmiş, çalışmalarımızı da etkilemiştir. Ayrıca eski antik Hi-
erokaiseria (Hierakome) nedeniyle yine şimdiki sit alanının bulunduğu yerler, çok eskiden beri define avcılarının 
hedefi durumundadır. Özet olarak ovada kumul alanları ve civarında antropogenik müdahalenin olmadığı yer yok 
denecek kadar azdır. Başta tarafımızca olmak üzere, yöreye çok sayıda sempozyum inceleme gezileri, öğrenci 
gezileri, turistik gezi ve turlar yapılmaktadır. Yine bu alan çevre ile ilgili konularda, yazılı ve görsel medyada sık 
sık yer almaktadır. 
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Şekil 2.5 Üstte Araştırma Alanına Ait 1985 Yılı Landsat Uydu Görüntüsü. Ortada Sınıflandırılmış 1985 Yılı Landsat Uydu 
Görüntüsü. Altta Sınıflandırılmış 2008 Yılı Landsat Uydu Görüntüsü.

3.7. Küçük Çöl

Kum Tepe güneyindeki kumulların yayıldığı alanın son kısmından 6 km kadar uzaklıkta, rüzgarla taşınan sedi-
mentlerin aşınımına birikimine Türkiye ve Dünya çapında örnek gösterilebilecek ilginç bir oluşumu saptamış bu-
lunmaktayız. Bu oluşum, çok küçük bir alanı kapladığı için, bu tebliğde “Küçük Çöl” diye bahsedilmiştir. Ovanın 
güneyinde yer alan ve aralarında 40 m kadar yükselti farkı bulunan iki eski karstik oluşumdan aşağıda olan dolin 
kuzeyinden ovaya açılmaktadır. Dolayısıyla ovada hakim olan ve kumul hareketlerine neden olan rüzgarları yak-
laşık tam karşıdan almaktadır. Yukarıda oluşan uvala ise, bir dar “V” yamaçlı dere yatağı ile güney-kuzey doğrul-
tusunda drenajı aşağıdaki doline bağlanmıştır. Şekil 2.7’de DEM görüntülerinde buranın topoğrafyasını kuzeyden 
ve güneyden bakışa göre görmek mümkündür. Yukarıdaki uvalada kumul oluşumu meydana gelmiştir. Ancak 
damlama sulamanın da devreye girmesi ile üzerinde yoğun tarım yapılmaya başlanan  bu alanda, kumulun uydu 
görüntüleriyle saptadığımız doğal şekli bu gün için kısmen bozulmuştur. Bu küçük genç kumul, aralarında seviye 
farkı olan iki düz arazi arasında, aşağıdaki yerine yüksektekinde oluşmuştur. Görüntü, kumulların olduğu bölgeden 
sıçrayarak 5-6 km güneyde ve bu alandan 60 m kadar yükseklikteki uvalaya iniş yapmış gibi izlenim veren küçük 
bir kumul oluşumu şeklindedir(Şekil 2.7)
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3. KARAPINAR’DAKİ VE MANİSA’DAKİ KUMUL HAREKETLERİNİN GELİŞİMİ

3.1 Karapınar Kumulları 

Karapınar ile ilgili olarak hava fotoğrafları ile yaptığımız incelemede, ortaya çıkan manzara korkunçtur. Görüntüler 
bugünkü Sahra’daki görüntülerle eşdeğerdir(Şekil 3.4). Karapınar eski göl alanından hareket eden kumullar, Ketir 
Tepesi’ne doğru kuzeydoğu istikametinde barkan sıraları haline ilerlemektedir. Ketir Tepesi’ne tırmanan kumullar 
(Şekil 3.1, 3.3, 3.4, 3.6), tepenin büyüklüğü ve topoğrafyasının genelde geniş ancak  çok pürüzlülüğü nedeniyle, 
önemli miktarda kum tepenin üstünde çukurluklara birikmiştir(Şekil 3.1, 3.2). Bu durum kumulların Karapınar’a 
kolayca erişmesini engellemiştir. Buna rağmen Ketir Tepesi’nin kuzey-kuzeydoğu yamaçlardan aşağı inen bazı ku-
mul oluşumları, 80’li yıllarda da mevcuttu. Islah çalışmalarından sonraki başarı, 1975 sonrası uydu görüntülerinde 
ve 1986 çekimi hava fotoğraflarında,  net bir şekilde görülebilir(Şekil 3.5, 3.6). Burada önemli olan, “eğer bu koru-
ma çalışması yapılmasaydı, Ketir Tepesi yüzeyi kumul hücumuyla aşınım ve birikimde dengeye ulaşacaktı. İleriki 
aşamada tepeye güneybatıdan gelen kumullar,ulaşacağı şeklin aerodinamik etkisiyle tepeyi kolaylıkla aşacaktı. 
Tahminimize göre bu durum gerçekleşseydi, son aşamada kumlarla dolan ve pürüzlerini büyük ölçüde kaybeden 
Ketir Tepesi üstünde, kumulların ve rüzgarla taşınan sedimentlerin, Karapınar’a ulaşması çok hızlanacaktı. Bunun 
sonucunda tepenin kuzey ve kuzeydoğusunda muazzam büyüklükte ve genişlikte kumulların oluşumunu sağla-
nacak ve Karapınar bu kumullar tarafından yutulacaktı. Buna Ketir Tepe’nin üstündeki yüzey özellikleri, önemli 
bir engel oluşturmuştur(Şekil 3.2, 3.4, 3.5, 3.5, 3.6). Halen örnek tepeden gelen, daha önceden tepeye tırmanmış, 
tepenin karşı tarafına varmış olan bir kısım kumulların sınırlı hareketi bu günde devam etmektedir. Vejetasyonun 
tutunamadığı kısımlar hareketin hızlılığının göstergesidir. Buralarda rüzgarla hareket eden sedimentlerin bazalt 
kayalarını “kum zımparası” etkisiyle cilaladığı yüzeyleri görmek mümkündür(Şekil 3.1). Sonuç olarak buranın 
korunması hayati öneme sahiptir. Ketir Tepesi Karapınar’ın en büyük şansıdır. Kanımızca Ketir Tepesi Karapınar’ı 
kurtaran doğal bir anıt özelliğindedir.

3.2. Manisa’daki Kumullar

Manisadaki kumullar Karapınar’dakilerden çok daha eskidir. Kanımızca burada üç jenerasyon kumul aktivitesi 
vardır. Karapınar’ın ıslah edildiği yıllarda, Manisa’daki çöl alanı, aktivitesinin en etkili yıllarını yaşıyordu(Şekil 
1.1, 1.2, 2.8, 2.9, 2.10). !986 yılında Kumkuyucak ve Tiyenli ağaçlandırmaları ile, özellikle Değnekler ve Kayaaltı 
köyleri istikametindeki kumul hareketi sınırlanmıştır. Ancak aynı yıllarda Kum Çayın tüm güneyi boyunca sit alan 
üzerinde ve şahıs arazilerinde kumul faaliyeti çok artmış, pamuk ve bağ başta olmak üzere tarım alanları kumullarla 
örtülmüştür(Şekil 1.1, 1.2, 2.10).  Kum Tepe ve Kanlıoğlu Tepe istikametinin güneyinde gelişen kumullar, Kum 
Tepe’nin güneyinde en büyük yayılım hızına ulaşmışlardır. Bunun cevabını son yürüttüğümüz uluslar arası projede 
araziye kurduğumuz beş adet meteoroloji istasyonu ile gelmiştir. En şiddetli ve en fazla sayıdaki rüzgar, Kum Te-
pe’nin kuzeyinden esmektedir. Kum Tepe’nin aerodinamik yapısı , aerofil profil gibi hizmet görerek, tepe üstünde ve 
iki tarafında rüzgar hızı çok artmaktadır. Bu nedenle de tepenin güneyinde çok hızlı bir kumul hareketi gelişmiştir. 
Kum Tepe ve civarı Hierokaiseria (Hierakome)  antik şehrin yayılım alanıdır. Ancak yüzeyde harabe artığı yok 
denecek kadar azdır. Bu nedenle burası sit alan olup yıllarca sit yasası nedeniyle bir şey yapılamamıştır. Akabinde bu 
arazi yüzeyi kumulların hareket alanına dönüşmüştür. Daha sonra sınırlı izinle o zamanki Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolu Genel Müdürlüğü 1996 yılında “tel çitle” alanı çevirmiş, burayı ağaçlandırmış ve bitkilendirmiştir. Burası 
günümüzde çölleşme ile mücadelenin en güzel örneklerinden biri olarak literatürdeki yerini almıştır. DSİ’nin Kum 
Çayı yatağını güney kenarına alması da deflasyonu büyük ölçüde önlemiştir. Günümüzde Kum Çayı yatağında yüzey-
de yapılan tahribatlar(kum alımı, aşırı otlatma, yüzeyi işleme, tel çiti tahrip ederek koruma alanına zarar verme vs), 
zamanımızda çok sınırlı da olsa kumul hareketinin tetiklenmesine neden olmaktadır. Bir kısım çiftçi arazilerindeki 
kumları kaldırarak (satarak), genellikle bağ tesis etmektedirler. Burada damlama sulamanın devreye girmesiyle, bağ 
zeytin ve her türlü sebze tarımı yoğun bir şekilde yapılmakta, çok iyi randıman alınmaktadır. Maalesef burada da 
rüzgar erozyonu kontrol önlemleri uygulanmamaktadır. Sıraları arazinin şekli belirlemektedir. Hakim rüzgar yönüne 
paralel bağlarda, kışın dahi sıra aralarında kum hareketini görmek mümkündür(Şekil 2.10).

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER

İlk olarak yaptığımız arazi etütleri sonuçlarına göre, Akselendi Ovası’nda tarım alanları lehine bir sulak alan 
tahribatı yaşanmıştır. Eskiden çok geniş olan sulak alanlar (Ilıcaksu Bataklığı, Sarıçalı Bataklığı, Dana Kovalığı, 
Selendi Kovalığı, Sazoba Civarı, Rahmiye Gölü, Eğri Göl), hemen hemen tamamen kurutulmuştur. Bugüne kadar 
yapılan morfolojik çalışmalarda yer verilmeyen Kumkuyucak, Tiyenli, Değnekler ve Kayaaltı köyleri civarındaki 
kumullar da bu araştırmada çalışılmıştır. Bu alanlar da yaptığımız haritalarda görüldüğü gibi, Kum Tepe ve civarı 
kadar rüzgar aşınımı bakımından tehlikelidirler(Şekil 2.9). 



II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

54

I.CİLT

Arazi etüdleri, rüzgâr verileri değerlendirilmesi, örneklerin analiz sonuçları, eski ve yeni hava fotoğrafları ve uydu 
görüntüleri incelenmesi sonuçlarına göre, Kumkuyucak ve Tiyenli civarındaki kumulların, Kum Tepe civarındakil-
ere göre çok eski taşınmanın ürünü olduğu ortaya çıkmaktadır (Şekil 2.9). Kumçayı’nın Gördes Çayı’nı kapması 
olayından önce, oldukça alçak olan ovanın, kapma olayından sonra sediment kapasitesi çok yüksek olan Gördes 
Çayı’nın getirdiği sedimentlerle (sediment taşıma kapasitesi çok yüksek) hızla dolmaya başlamıştır. Kaba bünyeli 
olan sedimentlerin yatak başlangıcında geniş alanlara yayılması, bunların çabuk kuruması sonucunda, buradan 
güneye rüzgarlarla hareketi gerçekleşmiştir görüşündeyiz. Bugün için arazide mevcut bazı artık kumul örtüler ve 
kumluk alanlar bu durumu destekliyor düşüncesindeyiz. Bu alanlar son iki jenerasyon kumul aktivitesinde, Kum 
Tepe civarındaki Kum çayı yatağı gibi sediment kaynağı görevini de yapmaktadırlar.  Kum Tepe’dekilerin Kum 
Çayı ve kuzeyinden aldığı gibi, Değnekler ve Kayaaltı yönündeki taşınmalarda büyük ölçüde kaynağını Kum-
kuyucak ve Tiyenli civarına ulaşan genç kumulların yanında, çok daha eskiden buraya yerleşmiş, üstüne yerleşim 
alanları kurulan sertleşmiş kumullardan sağladığı görüşündeyiz.  Elde edilen sonuçlara göre jeoistatistik yardımıy-
la araştırma alanının WEG haritası çıkarılmıştır. Bu pratikte çok büyük fayda sağlayacaktır. Arazilerin rüzgarla 
aşınınabilirlik durumunu belirlemek imkan dâhiline girecektir(Şekil2.2, 2.3). Türkiye’de böyle bir haritalama ilk 
defa yapılmaktadır. Haritayı incelediğimizde, daha önceki çalışmalarda söz edilmeyen Kumkyucak, Tiyenli ve 
Değnekler kumullarının kapladığı alanların, Kum Tepe civarı ile aynı oranda tehlikeli olduğu ispatlanmıştır. Daha 
önceki çalışmalarda sadece Kum Tepe civarındaki kumla örtülü alanlar ele alınırken, bu projede bu alana ilave 
olarak, Kumkuyucak, Tiyenli, Değnekler ve Kayaaltı civarındaki kumullar ve kumla kaplı alanlar ile, Beyoba, 
Sazoba, Akselendi, Sarçalı, Rahmiye Moralar, Hacıbaştanlar civarı da incelemeye alınmıştır.

Şekil 2.7 Üstte Güneyden Bakışla Küçük Çölün DEM Görüntüsü. Ortada Kuzeyden Daha Yakın Bir Bakışla Küçük Çölün 
DEM Görüntüsü. Altta Küçük Çölde kumların Üzerinde Yeni Tesis Edilmiş Zeytin(2008).



II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

55

I.CİLT

Toprak kaybı toleransı değerleri dikkate alındığında, toprak özellikleri bakımından araştırma alanı topraklarının 
rüzgar erozyonuna çok duyarlı olduğunu ve bu alan için tehlikenin Karapınar’dan da büyük olduğunu söyleyebili-
riz. Kum Çayı’nın kuzeyindeki arazilerde, bu çalışmada elde edilen veriler temel alınarak rüzgar erozyonu kontrol 
önlemleri alınmalıdır. Kum Çayı yatağının yüzeyi kesinlikle tam korunmalıdır. Bu yüzeyde kum alımı, otlatma 
yapılmamalıdır. Bu yüzeyin işlenen kısımlarında, rüzgar  erozyonuna karşı tam korumalı tarım yapılmalıdır.

Kum Çay’ın geniş yatağı boyunca ovaya giriş yerinden çıkışına kadar, kuzey rüzgârlarına karşı önlem alınma-
lıdır. Bu projede belirlenen ve rüzgarların en şiddetli estiği 5 nolu istasyonun güneyindeki Kum Çayı yatağı da-
hil olmak üzere, acilen tüm yatak boyunca Rüzgar Kıran Teknololojisi (Wind Break Technology) uygulanarak, 
kuzeyden gelen sert esen rüzgarların ve taşıdıkları sedimentlerin yatak boyunca tutulması, ayrıca yatağın üze-
rinden güneye geçen rüzgarların deflasyonu engellenerek, güneydeki kumul oluşumu ve sediment birikiminin 
gerçekleşmesi acilen önlenmelidir. Bu yörede özellikle devamlı plantasyonlarda ( bağ, zeytin, meyve v.s) sıralar  
hakim rüzgar yönüne dik tesis edilmelidir. Araştırma alanında yer alan bir kısım sulak alan artığı olan ve tarımın 
dahi yapılamadığı yerler, uygun önlemler alınarak (yeraltı suları ve karstikik kaynaklar bulunmaktadır) yeniden 
sulak doğal yaşama ve turizme kazandırılabilir.

Şekil 2.8  Üstte 80’i Yılların Başında, Kum Tepe’nin Sazoba Tarafından Görünüşü. Altta Aynı Yerden Çölleşme Ve 
Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğünün I

slah Çalışmaları Sonrası Görünüş(2007).

Şekil 3.1 Ketir Tepesindeki Kumulda Yüzeyi Zımparalanmış Bazalt Kayaları 
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Şekil 3.2 Ketir Tepesi’nin 1948 Yılı Hava Fotoğrafı.

Şekil 3.3 Karapınar Koruma Alanı Ve Civarının DEM Görüntüsü. Sağ Tarafta Meke Gölü Görülmektedir.
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Şekil 2.9 Ustte 1948 Yılı Hava Fotoğrafında Kum Tepe Güneyindeki Kumullar.  
Altta 1948 Yılında Tiyenli’nin Güneyindeki Kumul Hareketi.

Şekil 2.10 Üstte Kışın Kumulların BağlarI Örtmesi(1990). Altta Hakim Rüzgar Yönüne Paralel Bağ Sıraları Arasında 
Kışın Oluşan Kum Hareketi(2008).
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Şekil 3.6 Koruma Alanında Kamış Perde Tesisi. Kırmızı Çerçevedeki Kumulların Ketir Tepesi Yamacından Tepe Üstüne 
Yürümeleri(60’lı yıllar).

  Şeekil 3.4      Şekil 3.5

Şeekil 3.4 1948 Hava Fotoğraflarına Karapınar Koruma Alanının Görünüşü. Üstte Güneydoğudan Ketir Tepesine (Kumlu 
Ketir) Doğru İlerleyen Barkan Sıraları. Ortada Ketir Tepesine Ulaşan Ve Yamaçlarını Aşmaya Başlayan Barkan Sıraları. 

Altta İse Ortadaki Resimdeki İşaretli Alanın Yakın Görüntüsü.

Şekil 3.5 Üstte Karapınar Koruma Alanında Sediment Kapıcıların Konumu. Ortada 1886 Yılı Hava Fotoğrafında Koruma 
Alanının Görünüşü. Altta İse Üstteki Resimde 2 Nolu Kırmızı iİşaretli Yerin Yakın Görünüşü. Islah Edilen Barkanlar 

Gayet Net Görülmektedir.
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İSTİLACI BİTKİ TÜRLERİ VE KURAKÇIL PEYZAJ ANLAYIŞI

Z.Söğüt1), D.Şenol2), B.Altuntaş2)

1) Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Peyzaj Mimarlığı Böl., Adana. zerrst@cu.edu.tr
2) Çukurova Üniv., Fen Bil. Ens., Peyzaj Mim. ABD, Adana.

Özet

Kendini yenileme yeteneği ile adaptasyon yetenekleri yüksek olan kurakçıl istilacı bitkiler uygun ekosistemlerde 
geniş alanlara yayılma eğilimindedir. Yabancı yurtlu olanları uygun koşullarda doğal ve doğala yakın alanlarda 
da yayılarak bazı olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Kurağa dayanıklı istilacı türlerin bu gibi olumsuz etkilerinin 
yanı sıra, uyum yetenekleri ön plana alınarak kullanılabileceği kentsel ve kırsal alanlar da bulunmaktadır. Bu 
türler kurakçıl peyzaj uygulamalarının dışında, kırsal alanlarda bozuk alanların iyileştirilmesi sürecinde çeşitli 
yararlar sağlayabilmektedir.Buna örnek olarak Kıbrıs akasyası (Acaciacyanophylla) verilebilir. Bu tür Akdeniz 
Bölgesi koşullarında çok farklı alanlarda yaşayabilme özelliğindedir. Kentsel alanlarda olduğu kadar, kırsal alan-
larda da kullanılmış; kumulların stabilizasyonunda öncü bitki olarak değerlendirilmiştir. Tüm dünyada istilacılığı 
ile tanınan kokarağaç(Ailanthusaltissima) ise deniz kıyısından başlayarak 1500m yükseltiye kadar sorunsuz olarak 
yaşayabilen bir türdür. Dünya genelinde de “kentlerin yabancı ot ağacı” olarak isimlendirilmektedir.Ülkemizde 
özellikle demir ve karayolları çevresinde kırsal alanlarda da kullanılmıştır.Kentsel ve kırsal tüm alanlarda var 
olduğunda daha geniş alanlara yayılma eğilimindedir. Bu bildiride temiz su kıtlığı ile karşı karşıya olan dünya ve 
Ülkemiz kapsamında kurakçıl peyzaj uygulamaları bağlamında istilacı karakterdeki ağaç ve çalı türleri değerlendi-
rilmiş; bu türlerin kullanımı ile kurak koşullarda çevreye sağlayabilecekleri yararlar irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurakçıl peyzaj uygulamaları, istilacı türler, kullanım alanları, yararlar

InvasivePlantSpeciesandDroughtTolarenceLandscapeIdea

 

Abstract

Invasivexerophyticplantswhichhavehighregenerationandadaptationabilityhave a tendencytospreadwideareas in 
suitableecosystems. Exoticones in suitableconditions can cause some negative effects by spreading to natural and 
almostn at uralareas. Invasivexerophyticplantsalongwiththesenegativeeffects, thereare urban andruralareasthat 
can be used with by putting their adaptation abilities fore front. Thesespeciesbesideslandscapeapplications, can 
providevariousbenefitsduringrehabilitation of degradedlands in ruralareas. The Acaciacyanophylla can be given 
as an exampleforthesestudies. Thisspecies can survive in variousareas in Mediterranean Regionconditions. It is 
used in ruralareas as much as urban areas, and is evaluated as a frontplant in sanddunestabilization. TheHeaven-
tree (Ailanthusaltissima), known withit sinvading, is grownwithoutanylimitationfromsealevelto 1500m heights. 
It is alsonamed as “citiesaliengrasstree” in theworld. It is particularlyused on rail way and high way bank sand in 
ruralareas in ourcountry. Whenappeared in urban andruralareas, it has a tendencytospreadwiderareas. Inthispre-
sentation, the invasive tree and shrub species are evaluated with in the scope of drought tolerance land scape ap-
plication frame workandtheprobablebenefits of thesespeciesthatthey can providetoenvironment in aridcondition-
saredetermined. Because at present world and Turkey are facing to fresh water scarcity and the sesources should 
be abstainedlyused in alllivingspaces.  

Keywords: Droughttolerancelandscapeapplications, invasivespecies, area of utilization, benefits
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1.  GİRİŞ

İnsanların dünya üzerindeki en önemli etkilerinden birisi şüphesiz ki biyolojik istilaya neden olmalarıdır. İnsan-
lığın artan hareketlilik eğilimi canlıların diğer ekosistemleregeçişlerini de artırmaktadır. Dünyada toplam ağaç ve 
çalı türlerinin %0.5-0.7’si istilacı niteliktedir. Sayı olarak istilacı 622 (357 ağaç ve 265 çalı) odunsu tür kayded-
ilmiştir (Richardson ve Rejmanek, 2011). Tarımsal tür/çeşitler, ağaçlandırma çalışmalarında amaca uygun tür/
çeşitler, bitkisel düzenlemelerde kullanılan egzotik canlı materyaller bu değişimde önemli rol oynamaktadır. Dün-
ya genelinde istilacı türlerin en fazla yayıldığı yerler Akdeniz, Kaliforniya-ABD, Avustralya ve Güney Afrika 
olarak bildirilmektedir (Şekil 1.1) (Lambdon ve ark., 2008). İstilacı türlerin etkisinin çok fazla olduğu bölgelerden 
Güney Afrika (ve Lesoto)’da yabancı bitkiler 10 milyon hektarlık bir alanı kaplamakta (toplam arazinin %8’inden 
fazla) ve her yıl bu alan %5 oranında artmaktadır (Daeghouth ve ark., 2008). 

Şekil 1.1. Farklı Bölgelerde Doğallaşarak Yaygınlaşan İstilacı Tür Sayıları (Lambdon ve ark., 2008)

İstilacı egzotik türler kendi ekosistemleri dışında da, hatta bozulmuş alanlarda bile yüksek büyüme ve gelişim 
performansı göstermektedir. Bunlar arasında bazı türler yüksek çevresel toleransı, büyüme ve gelişimdeki hızı, 
tohumlarının yüksek düzeyde bitki oluşturma yeteneği ile dünya ölçeğinde yayılarak “istilacı” niteliğini tümüyle 
hak etmişlerdir. Deniz seviyesinden başlayarak 1500m yükseltiye kadar sorunsuz yaşayabilen kokarağaç (Ailan-
thusaltissima) dünya genelinde istilacılığı ile tanınmış ve “kentlerin yabancı ot ağacı” olarak isimlendirilmiştir. 

Odunsu türlerin istila edici özelliği, kısa gençlik dönemi ve tohum üretimi ile yüksek seviyede kendini yenileme 
yeteneği ile yakından ilişkilidir. Yapılan araştırmalarda da istilacı türlerin ortak özelliklerinin hızlı büyüme, kısa 
yaşam döngüsü, çimlenme sonrası üstün rekabet gücü, derin kök sistemi, çok sayıda tohum üretme ve çoğu ekolo-
jik faktöre olan yüksek toleransı olduğu bildirilmiştir (Gider ve Eren, 2012). 

1.1.	İstilacı Türlerin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

İstilacı yabancı türlerin etkileri genelde olumsuz olarak nitelense de olumlu etkileri de bulunmaktadır. 

Bu türlerin istenmeyen etkileri arasında yayıldığı habitatı etkileyerek doğal biyoçeşitliliği azaltması, toprak besin 
kompozisyonunu değiştirmesi,  tehlike altındaki nadir/endemik türleri tehdit etmesi, yangın rejiminde değişiklik 
oluşturması ve ekosistem verimliliğini azaltması vardır. Bu etkilere bağlı olarak halk sağlığı ve ekonomik aktivi-
teler de olumsuz etkilenmektedir. İstilacı yabancı türler populasyon ve birlikler üzerine olumsuz etki yapabilirler. 
Bazı adalarda %50’den fazla olmak üzere dünya ölçeğinde karasal alandaki bitkilerin %20’sinin yabancı yurtlu 
olduğu tahmin edilmektedir. 

İstilacı bitkiler, günümüzde doğal kaynakları ve ekosistemleri tehdit eden en önemli faktörlerden biri olarak 
görülmektedir. Yapılan gözlem ve araştırmalar, ait olmadıkları ekosisteme sonradan gelen istilacı türlerin alanda 
hızla çoğalarak, doğal türlerin yoğunluk ve dağılımlarına etki ettiğini ve alandaki bitki çeşitliliğini büyük oranda 
azalttığını göstermiştir (Gider ve Eren, 2012). Yapılan çalışmalarda odunsu bitkilerden daha fazla istilacı otsu 
türlerin ekosisteme etkileri irdelenmiştir. Ülkemizde aşırı ve plansız otlatma yapılan meralarda biyolojik çeşitlil-
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iğin azalarak popülasyon yoğunluğunun istilacı türler lehine değiştiği belirlenmiştir (Balabanlı ve ark., 2006; 
Başbağ ve ark., 2012; Yavuz ve ark., 2012). 

İstilacı türler doğal alanlardaki biyolojik çeşitliliği azaltmaktadır. Bu konuda orman ve koruma alanlarında yapılan 
çalışmalardan elde edilen bulgular dikkat çekicidir.  Dogra ve ark. (2010), yaptıkları çalışmada Schinusterebin-
thifolius, Melaleucaquinguenervia ve Casuarina türlerinin Florida’da doğal vejetasyon üzerinde büyük sorun-
lara neden olduğunu belirlemişlerdir. Güney yarımküreye (Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika) getirilen çam 
(Pinus) türleri ile step ve çalılık vejetasyonu değişmiştir(Almeida, 2013). Orman alanlarına gölgeye dayanıklı 
Rhododendronponticum türünün girmesi ile bu tür gölgede iyi büyüyüp gelişerek ve kolonize olarak orman altı 
dokusunun tümüyle tek türe doğru ilerlemesini sağlamıştır. Ayrıca türün yapraklarında bulunan toksik kimyasal-
ların zamanla meşe (Quercus) gibi doğal ağaç türleri üzerinde olumsuz etki yapabileceği bildirilmiştir (Almeida, 
2013). Kent çevresindeki ormanlarda yetişen A.altissima türünün taç yapısı altında daha az çeşitlilikte otsu türlerin 
geliştiği bildirilmiştir (Motard ve ark., 2011). Radtkei ve ark. (2013) ormanlarda A.altissima ve Robiniapseudoa-
cacia türlerinin zararlı etkileri olduğunu ve bu nedenle müdahale gerektiğini bildirmişlerdir. Constan-Nava ve ark. 
(2010), koruma alanlarında A.altissimatürünün yayılış göstererek bu alanları tehdit ettiğini,Boudiaf ve ark. (2013) 
Acaciamearnsii türünün Cezayirdeki bir biyosfer rezerv alanında yetişen doğal türlerin genç bireylerinin büyüme-
sini olumsuz etkileyerek zarar verdiğini, Webster ve ark. (2005), ABD’de doğal ormanların yabancı yurtlu Acer 
platanoides ile istila edilebileceğini belirlemişlerdir. Ormanlarda doğal türlerin gelişebilmesi, kendini yenilemesi 
ve biyoçeşitliliğin korunması için istilacı ağaç türlerinin yayılmalarının kontrol edilmesi gerekmektedir (Vargas ve 
ark., 2013).Çünkü istilacıların karşısında doğal türler %41.7zayıflayarakbüyümeleri %22.1oranında azalmaktadır 
(Almeida, 2013). Bu konuda çeşitli yöntemler (kesme, budama, kimyasal uygulamaları) kullanılmakta, hatta is-
tilacı türlere zarar veren hastalık-zararlı etmenlerinden de yararlanılabilmektedir. Bu kapsamda Güney Afrika’da 
bir koruma alanını tehdit eden Acaciasaligna türünün bir fungus ile kontrol edilebileceği belirlenmiştir (Wood ve 
Morris, 2007).

Yabancı bitki türleri istilasının toprak ve su koşullarını ciddi şekilde değiştirebilen havza tahribatının sebepleri 
arasında olduğu ortaya konulmuş; bu bitkilerin daha fazla buharlaşma-terleme yoluyla mevcut su kaynakların-
da azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. Doğu Maui (Hawaii)’de yamaçların olduğu havza bazında yapılan bir 
çalışmada Passifloramollissima sarmaşık türünün ağaç tepelerine kadar tırmanarak güneş ışığını engellemesiyle 
alt bitki dokusuna ve tırmandığı ağacın büyüme ve gelişimini etkileyerek ağaçlara verdiği zararla havza bazın-
daki tahribatı ortaya konulmuştur. Güney Afrika’da çalılık ekosisteminde çam ve diğer ağaçsı bitkilerin istilası 
buharlaşma-terleme yoluyla ciddi miktarda su kaybına ve Cape Town bölgesindeki önemli havzalarda üretilen su 
miktarlarında azalmalara yol açmıştır (Daeghouth ve ark., 2008).

İstilacı türler sulak alanlarda da geri dönüşümsüz tahribata neden olabilmektedir. Bu alanlarda özellikle göllere 
bırakılan yabancı yurtlu balıklar doğal yapının bozulmasında rol oynamaktadır. Eğirdir Gölüne bırakılan yabancı 
yurtlu balıklar (sudak, gümüş havuz balığı ve gümüş balığı) gölün doğal otçul balıkları ilezooplankton nesiller-
inin yok olmasına neden olarak gölü farklılaştırmıştır. Eğirdir gölünde yabancı yurtlu istilacı Elodeacanadensis 
türünün de arttığı belirlenmiştir (Kesici ve ark., 2012).

İstilacı türler doğal türlerle rekabete girerek bölgesel mikroklimayı etkileme ve yangın rejimini değiştirme ye-
teneğindedirler. Ayrıca bazı hastalık ve zararlıların alanda epidemik düzeye gelmesine de neden olabilirler. Ülke-
mize dışarıdan getirilen arap hurması (Phoenix dactylifera) ile güney bölgelerimizde yetişmiş 50 yıllık palmi-
ye ağaçları (P.canariensis, Washingroniafilifera) zarar görmüştür. Kırmızı palmiye böceğinin bu etkisinin doğal 
palmiyelerimize de (P.theophrasstiiile P.theophrasstiissp. Gölköy)zarar vereceği göz ardı edilmemelidir. Çünkü 
dışarıdan getirilen palmiyeler de doğal palmiyelerimizin yetiştiği Akdeniz (Finike Körfezi, Kumluca-Karaöz 
kıyıları, Antalya) ve Ege (Bodrum yarımadasının kuzeyinde Gölköy ve Datça yarımadası) bölgelerinde yoğun 
kullanılmaktadır. 

İstilacı türler aynı familya içinde yer alan diğer bitki türleri ile tozlaşabilme yeteneğinde olduğu için alandaki 
doğal türlerin genetik yapısında değişiklik de oluşturabilirler. İstilacı türlerin ekosistemde verimliliği etkileyerek 
kayıplara neden olması ile ekonomik kayıplar da olmaktadır. Doğal yapının değişmesi ile alandaki görsel niteliğin 
azalması, rekreasyonel aktivitelerin yapılamaması durumu ile de ekonomik kayıplar yaşanabilmektedir. Ekonomik 
kayıplar arasında arıların çok ziyaret ettiği bitkilerin bulunması ile arıcılık da yer almaktadır (Almeida, 2013).       

Kentsel alanlarda, tarihi dokulardaki etkilerinden hareketle istilacı türlerden Robiniapseudoacacia’nın İtalya ve 
Portekiz’de tarihi binalara kökleri ile zarar verdiği bildirilmektedir (Almeida, 2013).  

İstilacı türler de birincil üretim yapan bitkilerdir. Kendilerini yenileme ve büyüme hızları ile kısa zamanda oluştur-
dukları biyomas, diğer bitkilerin sağladığı yararları oluşturmaktadır. Ayrıca istilacılar içinde havanın serbest azo-
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tunu bağlayanlar (R.pseudoacacia ve Acacia türleri) da vardır. Kökleri ile geniş alanlara yayılarak farklı toprak 
katmanlarına ulaşabilmeleri ile erozyonu engellemede de etkilidirler. Kirli suların arıtılmasında, sulak alanlardaki 
kirleticilerin azaltılmasında da bu bitkilerden yararlanılabilmektedir. Buna örnek olarak verilebilecek türlerden 
birisi Ülkemizde de çeşitli alanlarda görülmeye başlanan su sümbülüdür (Eichorniacrassipes). Bazılarından da 
besin olarak yararlanılmakta, hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Azollacaroliniana (su eğreltisi) toplanarak 
İran’da gübre olarak değerlendirilmektedir (Zazouli ve ark., 2013). Tür bu ülkedeAnzali sulak alanında mavi-yeşil 
alglerle birlikte azot tutulmasını artırarak, sudan kirleticileri (Pb, Cd, Cu, Zn) alarak su kalitesinin artmasını sağla-
makta, pirinç tarlalarında yabancı ot gelişimine engel olmaktadır (Dadjouy, Tarihsiz). 

Bazı ağaç türleri de alanda daha hızlı onarıma izin vermektedir. Tenerif adasında Pinusradiatave Eucalyptus-
globuluskullanılarak erozyon engellenmiş ve doğal türlerin fide/fidanlarıgölgenerek doğal vejetasyonun gelişmesi 
sağlanmıştır.  İstilacı türler yangın hatları oluşturmak gibi çeşitli şekillerde yararlar da sağlayabilirler. Akasyalar 
örneğinde toplam ekosistem verimliliğini artırabilirler (%56.8), toprakta mikrobiyal aktiviteleri (%32.3), azot 
yarayışlılığını (%53.7) artırır, toprakta azot (%22.1) ve fosfor (%19.7) ile karbon (%11.6) artar, pH %3 azalır, 
çürüme (%15.6) azalır. Azot tutan istilacılar C/N oranını azaltırken, tutmayanlar bu oranı artırır (Almeida, 2013). 
Sonuç olarak bir bitki olarak sağladıkları yararların dışında da yarar sağlayabilmektedirler. 

1.	 Türkiye’deki İstilacı Bitkiler

Ülkemizde sayımı ve yaşam alanları bütünüyle belirlenmemiş olmakla birlikte çok sayıda istilacı tür,çeşitli böl-
gelerde yaşamını sürdürmektedir (Çizelge 2.1). Otsu veya odunsu karakterde bu türler farklı şekillerde Ülkemize 
girmiştir. Bu makalede hedeflenen odunsu karakterdeki bitkiler olmakla birlikte çarpıcı çok yıllık otsu örneği 
olarak Doğu Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerinin yabancı otu haline gelen Commelinacommunis verilebilir. 

Ülkemizde yabancı bitki türlerinin kullanıldığı alanlarla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Orman alanlarında bile 
bu türler kullanılabilmektedir. 2000 yılı sonu itibariyle bu türlerin orman ağaçlandırmalarında kapladığı toplam 
alanlar: Sahilçamı-Pinuspinaster 78397ha, Radiata çamı- Pinusradiata 3407 ha, Duglas- Pseudotsuga sp. 1498 
ha, yalancı akasya- Robiniapseudoacacia 19742ha, okaliptüs- Eucalyptus sp. 5271 ha’dır (Konukçu, 2001).  
Görüldüğü üzere istilacı nitelikli yalancı akasya ve okaliptüs da bu ağaçlandırmalarda yerini almıştır. 

Ülkesel ölçekte kentsel alanlarda olduğu kadar kırsal alanlarımızda da istilacı yabancı yurtlu türlere yollarda, tarım 
ve yerleşim alanlarında rastlanmaktadır. 

Çizelge 1. Ülkemizde Bulunan Başlıca İstilacı Odunsu Türler
No 

Familya Latince adı Türkçe adı Türkiye’de Bulunduğu 
Bölgeler*

Anavatanı 

1
Berberidaceae Berberisthunbergii ‘Atro-

purpurea’
Kırmızı yaprak-
lı hanım tuzluğu

Tüm Türkiye Japonya

2
Berberidaceae Nandina domestica Şans Bambusu Akdeniz, Ege, Marma-

ra, Karadeniz
Çin, Japonya

3
Bignoniaceae Campsisradicans Acemborusu Tüm Türkiye Kuzey Amerika

4
Bignoniaceae Tecomacapensis Herdemyeşil 

Acemborusu
Akdeniz, Ege, Marmara Güney Afrika

5
Fabaceae Acaciacyanophylla(A.

saligna)
Kıbrıs Akasyası Akdeniz, Ege Avustralya 

6
Fabaceae Acaciakarroo Mimoza Akdeniz, Ege, İç 

Anadolu
Güney Afrika

7
Fabaceae Leuceanaleuchophylla Lusina Akdeniz Orta Ameri-

ka-Meksika
8

Fabaceae Bauhiniavariegata Orkide Ağacı Akdeniz, Ege Hindistan ve Çin
9

Fabaceae Gleditsiatriacanthos Üç dikenli 
akasya

Akdeniz, Ege, İç 
Anadolu

Orta Kuzey 
Amerika

10
Fabaceae Robiniapseudoacacia Yalancı Akasya Tüm Türkiye Kuzey Amerika
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11
Fabaceae Wistariasinensis (W.flori-

bunda)
Mor Salkım Tüm Türkiye Çin

12
Meliaceae Meliaazedarach Tesbih Ağacı- 

Zamzalak
Akdeniz, Ege, Güney-
doğu Anadolu*

Tropik ve sub-
tropikler

13
Moraceae Ficuspumila Sarılıcı Kauçuk Akdeniz, Ege, Marmara

14
Moraceae Broussonetia Kağıt Dutları Akdeniz, Ege Çin, Japonya

15
Myrtaceae Eucalyptuscamaldulensis Sıtma Ağacı Tüm kıyı bölgeler Avustralya

16
Oleaceae Ligustrumvulgare (L.sin-

ense)
Kurtbağrı Tüm Bölgeler Avrupa, Kuzey 

Afrika
17

Oleaceae Ligustrumjaponicum (L.lu-
cidum)

Kurtbağrı Tüm Bölgeler Japonya, Kore

18
Passifloraceae Passiflorasp. Çarkıfelek, Saat 

çiçeği
Kıyı Bölgeler Güney Amerika

19
Rosaceae Rosarugosa Sarmaşık gül Kıyı Bölgeler Doğu Asya

20
Salicaceae Populususbekistanicasubsp. 

usbekistanica
Asya servi 
kavağı

İç Anadolu Asya

21
Scrophularia-
ceae

Paulowniatomentosa Kral ağacı Kıyı Bölgeler Çin

22
Simaroubaceae Ailanthusaltissima Kokarağaç Tüm Türkiye Çin 

23
Verbenaceae Lantana camara Çalı mineler Akdeniz Tropik Amerika

24
Vitaceae Amphelopsisquinquifolia Amerikan 

asması
Tüm Türkiye

* İşaretli bölgelerde sadece uygun kesimlerde bulunmaktadır

3. Kurakçıl Peyzaj Anlayışı

 Tüm dünyada kabul edilen kurakçıl peyzaj anlayışı, yapılan bitkisel düzenlemelerde su kullanımını azalt-
mak için geliştirilmiştir. Bütün bitkilendirmelerde de hedef genelde suyu daha az kullanan bitkisel düzenlemeler 
oluşturmaktır. Ancak kurakçıl peyzaj anlayışında tür seçimi ve kompozisyonu ile malçlama gibi uygulamalar ön 
plana çıkmaktadır. Bu anlayışta aşağıda sıralanan yedi temel ilke kabul görmüştür: 

- Çim alanlara mümkün olan en az düzeyde yer verilmesi ve sulamayı en az gerektiren uygun planlama ve 
tasarımın yapılması

- Toprak analizi yapılarak toprak koşullarının bitki büyüme ve gelişimi için uygun hale getirilmesi

- Suya en az düzeyde gereksinim duyan kurağa dayanıklı türlerin kullanılması

- Çim alanların uygulama ve bakım koşullarını kolaylaştıracak pratik ve ekonomik biçimde tasarlanması

- Etkin sulama sisteminin oluşturulması

- Malçlama yapılarak, bitki-fidan büyüme koşullarının iyileştirilmesi

- Uygun ve düzenli bakım yapılması

Kurakçıl bahçeler, bulunduğu coğrafi konum ve elverişsiz iklimsel koşullar nedeniyle oluşan veya insan etkisi ile 
çoraklaşan alanlarda oluşturulan bahçeler olarak tanımlanmaktadır. Bu bahçelerde bölgenin kurağa dayanıklı yerel 
bitkileri kullanılır. Ülkemiz koşullarında bu kapsamda Ceratoniasiliqua, Pistacia türleri, Cotoneaster sp.,Cratae-
gus sp., Berberis sp., Pyruseleagrifolia, Amygdaluscommunis,  Celtisaustralis, Rhuscoriaria, Cotinuscoggygrea 
ilk sıralarda sayılabilir.İstilacı olmayan ancak kurağa dayanıklı egzotik türler de bu bahçelerdedeğerlendirilme-
ktedir. Bunlar arasında çok sayıda tür bulunmakla birlikte Cupressussempervirens, Cupressusarizonicaglauca, 
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Casuarinaequisetifolia, Juniperus türleri, Koelreuteriapaniculata, Pinus türleri, Acernegundo, Quercus türleri 
sayılabilir. Ülkemizde yetişen istilacı nitelikli kurakçıl türlerdende bu bahçelerde yararlanılabilir: Eleagnusangus-
tifolia, Populusalba, Morusalba, Ulmusminor, Tamarixsp.,Colutea sp., Hippophaerhamnoides, Ricinuscommunis.

Kurakçıl peyzaj anlayışından yola çıkılarak kentsel  ve kırsal alanlardabitkilendirmeler yapılabilir. Tür seçimi 
hariç tutulursa özellikle kırsal alandaki ağaçlandırmalarda malçlama bu uygulamaların başarısını artıracak en 
önemli hususlardan biridir. İstilacı kurakçılların uygun alanlarda bu şekilde desteklenmeleri daha sonra alanda 
yoğun biyokütle oluşturmaları ile sonuçlanabilir. 

4. Ülkemizde Ağaçlandırma Gereksinimi

Ülkemizde özellikle son yıllarda uygulanan arazi kullanım politikaları ile doğal ve doğala yakın alanların tahribatı 
hız kazanmıştır. Yapılan bir çalışmada Ülkemizde % 3.02’lik alanın dışındaki büyük bir kesim çölleşmeye açık 
alanlar olarak belirtilmiştir (Yıldız ve ark., 2009). Bu durum ağaçlandırma gereksinimini artırmaktadır. Bunun 
dışında küresel ölçekte ortaya çıkan iklim değişiklikleri ile ilgili gelişmeler de ağaçlandırmaya olan gereksinimi 
artırmaktadır.

Ağaçlandırma genel olarak ağaç yoğun bitkilendirme faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Bu çalışmalarda çalı türlerinden olduğu 
kadar otsu bitki türlerinden de yararlanılabilir. Bilindiği üzere ağaçlandırmanın çok sayıda yararı bulunmaktadır. Bu yararlar 
büyüme hızı, bitki boyu, dal yapısı ve sıklığı, yaprak iriliği, yapısı ve yoğunluğu, kök yapısı ile türlerin çevresel koşullara 
dayanıklılığı ile doğrudan ilişkilidir. Ağaçlandırma ile sıcaklık, nem ve rüzgâr gibi iklim faktörlerinin düzenlenmesi, yaşam 
konforunun sağlanması, farklı kullanımların birbirinden ayrılması ve mekânlar oluşturulması, rekreasyona olanak veren al-
anların kazandırılması, sesin-gürültünün- azaltılması, çeşitli şekillerde tahrip gören alanların yeniden kazanılması, tahrip 
faktörlerinin etkilerinin azaltılması/ ortadan kaldırılması, erozyon ve taşkınların kontrolü ile hava-toprak ve su kirliliklerinin 
azaltılması olarak sıralanabilir. Ülkemizde son yıllarda yeşil alanların yapısal alanlar lehine azalmasına neden olan çeşitli 
uygulamalar hız kazanmış; habitat kayıpları ve bölünmeleri ile ekosistemlere verilen zararlar sürekli artma eğilimi göstermiştir. 
Düzensiz ve plansız gelişen yerleşim alanları, çok sayıda taş-mermer ve maden ocağının geniş alanlarda faaliyet göstermesi, 
tarım alanlarında ortaya çıkan bozulmalar, karayolu-otoyol ağlarının artması, su yönetimindeki zafiyetler ve özellikle çok sayı-
da HES yapımı ile ortaya çıkan/çıkacak daha kurak alanlar ile iklim değişikliklerinin etkileri, yağışların düzensizliği ile artan 
taşkın ve seller, ağaçlandırma konusunun ciddiyetle ele alınması gerektiğine işaret etmektedir. 

Ülkesel ölçekte çok sayıda taş ve mermer ocağı faaliyet göstermektedir. Sayıları tam bulunamamış olmakla bir-
likte, Mutlutürk ve Altındağ (2009) sadece Burdur-Isparta-Antalya illerinde yaklaşık 100 adet üretimde veya terk 
edilmiş mermer ocağı bulunduğunu bildirmişler; terk edilmiş olanların arz ettiği tehlikeler, değerlendirme şekilleri 
ve yeniden doğaya kazandırılması gereğini belirtmişlerdir. Kireç ve alçı elde edilen ocaklar, kum ocakları da yay-
gın olarak doğal alanlarda en azından görsel kirlilik oluşturmaktadırlar. Ülkesel ölçekte orman alanlarının yeterli 
genişliklerde olmaması da bu noktada dikkate değer önemli bir konudur. Orman ekosistemlerinde biyoçeşitliliğin 
korunması yönünde ulusal bir plan bulunmamaktadır (Uzun ve ark., 2011). Orman alanlarında büyük parçaları ko-
rumak ve parçalanmayı önlemek biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemlidir (Uzun ve ark., 2011a). Ormanların 
sağladığı yakacak ve yapacak gereksinimi de artan nüfusla doğru orandadır. 

Gelişmiş ülkelerde kentsel alanların bir parçası haline gelebilen doğal/doğala yakın alanların korunması yönünde 
büyük çabalar gösterilirken, ülkemizde bu tip alanların bahsi bile geçememektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu’na 
göre kişi başına 10m2 olarak belirlenen aktif yeşil alan ölçeği Ülkemiz koşullarında ulaşılması zor bir hedef olarak 
görülmektedir. İstanbul örneğinde Büyükşehir belediyesinin verdiği bilgiye dayanarak kişi başına düşen yeşil alan 
miktarının 2013 yılında 6.23m2 olduğu; hedefin de 10m2 olduğu bildirilmiştir (Anonim, 2014). Çoğu kentimizde 
de durum çok farklı değildir. Oysa gelişmiş ülke kentlerindeki yeşil alanlar bu rakamın çok üzerine çıkabilmekte; 
ağaçlarla kapalı alanların oranları da kentlerin yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliğinin önemli bir göstergesi olması 
nedeniyle çok önemsenmektedir. ABD’de 2005 yılı rakamları ile kentlerde kişi başına ortalama 377m2 ağaç (taç 
alanı) ile kapalı alan düşmektedir. Bu miktar kentteki dayanıklı yüzey (274m2/kişi) oranından yüksektir (Nowak 
ve Greenfield, 2012). Bazı kentlerde ağaç taç yapısı ile kapalı alanların oranı Singapur’da %31, Melbourne’de 
%22, Los Angeles’da %20.6, Toronto’da %19.9, New York’da %19.3, Beijing’de %19.1, Sydney’de %15.5 ve 
Shanghai’de %10.2 olarak bildirilmiştir. Park alanlarının kent alanına göre oranları da Stockholm’de %30, Mel-
bourne’de %12.5, Los Angeles’te %7.9, New York’ta %19.6, Seoul’de %8.8, Barcelona’da %5.5, Shanghai’de 
%2.3 ve Bangkok’da %0.67’dir (Tan ve ark., 2013).

Yeşil alanların ve ormanların yeterli düzeyde olmaması ve küresel iklim değişikliği etkilerine bağlı olarak Ülkesel 
ölçekte bir ağaçlandırmaya gereksinim olduğu açıktır. Bu çalışmalar kentsel ve kırsal ölçekte ele alınarak planlan-
malı ve doğru yönetilmelidir. 
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4.1. İstilacı Türlerin Bozuk Alanlarda Kullanımı ve Öneriler

İstilacı türlerin bozulmuş alanlarda biyoçeşitliliği artırmak amacıyla kullanılması önerileri 1980’li yıllara kadar 
uzanmaktadır. Avustralya kökenli akasyalar çok amaçlı olarak kullanılan istilacıları da kapsamaktadır. Bu türl-
er kumulların tutulması, rüzgâr veyağmur erozyonunun engellenmesi, odun (yakacak), hayvan yemi, kâğıt elde 
edilmesi gibi amaçlarla kullanılmıştır. Akasya türlerinin havanın serbest azotunu bağlaması, bu türlerin verimsiz 
topraklarda öncü bitki olarak kullanılmasını sağlamıştır. Bozuk alanlarda biyoçeşitliliğin artırılmasında kataliz et-
kisi yaptığı da bildirilmektedir (Boudiaf ve ark., 2013).  Japonya’da yapılan bir çalışmada istilacı iki ağaç türünün 
(Larixkaempferi, Betulaermanii) taçlarının altında, açık alandan daha fazla bitki türü yetiştiği belirlenmiştir (Titus 
ve Tsuyazaki, 2003).İstilacı türler getirildikleri alanda hızla büyüyerek belirli popülasyon yoğunluklarına ulaşma 
eğilimleri ile özellikle ağaçlandırma gerektiren alanlar için son derece önemli bitkilerdir. Doğal niteliği azalarak 
tahribata uğrayan alanlarda bu türlerin kullanımı ile çeşitli yararlar elde edilmesi kaçınılmazdır. Buna en güzel 
örneklerden birisi kumul stabilizasyonu için Akyatan’da öncü bitki olarak kullanılan Kıbrıs akasyasıdır (Acaciacy-
anophylla). Bu tür hızlı büyüme ve gelişme ile fıstık çamı (Pinuspinea) için yaşam alanı oluşturmuş; alanda otsu 
türler için uygun koşullar sağlamıştır. 

İstilacı türlerin kullanım önerileri içinde “kentsel nitelikli ve sınırlı alanlarda kullanım” ilk sırada yer almaktadır. 
Odunsu istilacıların bunun dışında uygun kırsal alanlarda kullanımı da çeşitli yararlar sağlayacak uygulamalardır. 
Bu türlerin kullanımı hususunda dikkatli olunması gereken en önemli husus doğal/doğala yakın korunması gere-
ken alanlarda ve komşu alanlarında kullanılmaması gereğidir. Doğal türlerin azalmasına neden olacak alanlarda 
bu türlerin kullanılması, yapılan çoğu çalışmada elde edilen biyoçeşitliliğin azalması ile sonuçlanacaktır. Kırsal 
alanlardaki kullanımlarda istilacı ağaç ve çalıların genelde öncü bitki olarak kullanılması gerekir. Bunun yanısıra 
bozuk alanda oluşturulacak koşullara dayanıklı yerel türler kalıcı bitkiler olarak planlanmalıdır.Kentsel bozuk 
alanlarda ise bazı istilacı egzotik türler alanda kalıcı nitelikli de olabilir. 

4.2. Kurak Alanlarda İstilacı Türlerin Kullanımı ve Öneriler 

Kurak alanlar kentsel ve kırsal çevrede karşılaşılabilen ve bitki türlerinin yetişmesinde belirli kısıtları olan alan-
lardır. Kentsel alanlar, yapılan kazı-dolgu çalışmaları ile taban suyu seviyesi düşmüş alanlardır. Kentsel alan içinde 
bulunduğu kırsal çevreye göre daha kurak özellikler gösterir. Kentsel alanlarda yollar, refüjler ile kavşaklarda 
oluşturulan ve “göbek” olarak ifade edilen bitki alanlarında kuraklık daha da belirgindir. Ülkesel ölçekte kentlerde 
oluşturulan ve “cep parkı” olarak anılan yerler de kurak alanlardır. Tüm bunların yanısıra bazı ülkelerde yerel 
yönetimlerce küresel ısınmaya karşı çözüm önerileri içine alınarak teknik raporlar (GLA, 2008) ve eylem planları 
(Francis ve ark., 2014) ile desteklenen  yeşil çatı ve cephelerdeki koşullar da kurak niteliklidir. Kentsel alanlar 
egzotik türlerin daha fazla olduğu alanlardır. Kentsel ölçekte istilacı ağaç ve çalıların dışında otsu türler de kul-
lanılmaktadır. Bunlara en güzel örnekler Gauralindheimeri ilePennisetumsetaceum ‘Rubrum’dur. İlki daha yoğun 
olmak üzere iki tür de kentsel alanlarımızda kullanılmaktadır. Yerleşim alanlarında istilacı türlere de yer verilmesi, 
kentsel ölçekte bir yeşil alan sisteminin oluşturulmasında ciddi katkılar sağlayabilir. Kentsel yeşil kuşaklar veya 
yol kenarlarında kullanılacak istilacı türlerden ekonomik olarak da yararlanmak mümkündür. Yapılan bir çalışma-
da kağıt yapımında A.altissima türünün kullanılabileceği bildirilmiştir (Baptista ve ark., 2014).

Kurak koşullarÜlkemiz topraklarının büyük bir bölümünde-kırsal alanlarda çölleşme ile ilgili tehlike arz etme-
ktedir. Çeşitli nedenlerle gereksinim duyulan ağaçlandırma çalışmaları içinde kurağa dayanıklı türlerin yanısıra 
istilacı odunsu türlere de yer verilmesinin Ülkesel ölçekte katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İstilacı odunsu türler 
bulunduğumuz coğrafyadaki uygulamalar sonucu mutlaka ağaçlandırmalarda yararlanmamız gereken türler olarak 
önem kazanmıştır. 

Ülkesel ölçekte doğal türlerin kullanımı için gerekli altyapı bulunsa da bu konudaki isteklilik son derece düşüktür. 
Yabancı yurtlu türlere verilen önem ise fidanlıklarda çok sayıda yabancı yurtlu tür bulunması ve bu türlerin kırsal 
ve kentsel alanlarda kullanılması ile de anlaşılmaktadır. Ülkesel ölçekte neredeyse tüm karayolları çevrelerinde 
görülen top akasya-Robiniapseudoacacia ‘Umbracaulifera’ için harcanan emek ve parasal gider de bu ilginin 
önemli sembolleri arasındadır.Palmiyelerin tüm Akdeniz ve Ege boyunca yaygın olarak kullanılması, bu bitki gru-
buna gösterilen ilgi ve sevgi de anılmaya değer diğer bir örnektir. Kurak alanlarda bitki örtüsü tamamen kaybolmuş 
/ bozulmuş alanlarda bitkilerden elde edilecek yararların ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla istilacı türlerin de 
kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Ülkesel ölçekte taşıt karayolları etrafına “süs” olarak dikilen ve fonksiyon yönünden önemli bir nitelik taşımayan 
top akasya yerinekurağa dayanıklı türlerle belirli genişliklerde ve daha yoğun bitkisel koridorlaroluşturulabil-
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ir. Uygun olan tüm karayollarının etrafında bu hatların oluşturulmasında yerel istilacı türlerden de yararlanmak 
mümkündür. Özellikle tarla ölçeğinde tarım arazilerinin içinden geçen yollarda yapılacak bu uygulama, tarımsal 
aktivitelerle kontrol edilebileceği gibi tarımsal üretime de olumlu katkı sağlayacaktır. Ülkesel ölçekte küresel 
iklim değişikliğine karşı alınacak bu önlem tek başına bile çok önemli katkılar sağlayabilir. Karayolları dışında 
endüstriyel alanların çevresi, organize veya küçük sanayi siteleri çevresindeki alanlarda da istilacı ağaç ve çalılara 
yer verilebilir. Bu alanların bir bölümünde istilacı türler işletmelerden arta kalan alanlarda ve yollarda zaten kul-
lanılmaktadır. Ancak sınırlayıcı olarak kullanım daha azdır. Çünkü bunun için gerekli yeterli alan bulunmamak-
tadır. İşte bu noktada eğer etrafında doğal/doğala yakın alanlar yoksa istilacı ağaç türlerinin devreye girmesi ile 
etkin bir çevreleme oluşturulabilir. Bu bitkisel perde oluşan kirliliklerin yayılmasını engelleme ile birlikte buradaki 
insanların yaşam kalitesini artırmada da etkili olacaktır.  

Kurak alanlarda mera oluşturmak genelde yönetimi zor bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Türlerin yağışlı 
kısa sürelerde yaşam döngülerini tamamlamaları ve yoğun otlatma sonucu tür çeşitliliği azalma eğilimindedir. 
Küresel iklim değişikliği ile de uyumlu olarak türlerin değişmesi söz konusudur. Bu alanlarda uygun çalı türlerinin 
kullanımı gündeme gelmektedir. Buna örnek olarak Eskişehir ve Konya’da kurak alanlarda yem değeri ile yetiştir-
ilebileceğine dair bulgular elde edilen  Atriplexcanescens (Dört kanatlı tuz çalısı) türü verilebilir (Erdoğdu ve ark., 
2013). İstilacı nitelikli ve yem değeri olan çalı türlerinin de bu gibi alanlarda kullanılabileceği düşünülmektedir. 
Avustralya’da Cytisusproliferus besin değeri yüksek bir yem bitkisidir. Bu çalı türünün istilacılığını engellemek 
amacıyla tohum oluşumuna izin verilmemektedir (Stakes, 2008). Bu şekilde hem türün yararlı etkisi ortaya çık-
makta, hem de istilacılığı engellenebilmektedir. 

Bozuk ve kurak alanlarda istilacı türlerin de diğer bitkilerle birlikte kullanılması ilk kurulum sırasında bakım işlem-
lerinin azaltılmasında rol oynayabilir. Çok az bakımla istilacı türlerden de yararlanılarak oluşturulan daha yeşil bir 
Türkiye’de çeşitli etkilerle ortaya çıkan olumsuzlukların etkisini azaltabilmek mümkündür. İstilacı türlerin olum-
suz yönlerine karşın, çeşitli amaçlarla kullanımı bizim gibi az gelişmiş ülkelerde ne yazık ki en doğru seçenekler 
arasında yerini korumaktadır. Ancak doğal yapının onarılması ve oluşturulmasında yerel türlerin yoğunluğunun 
artırılması hususu da hiçbir kullanım alanında göz ardı edilmemelidir. 

5. Sonuç ve Öneriler

İstilacı türlerin çok sayıda istenmeyen etkisi bulunmaktadır: biyoçeşitliliği azaltması, toprak besin kompozisyonunu 
değiştirmesi, tehlike altındaki nadir/endemik türleri tehdit etmesi, yangın rejiminde değişiklik oluşturması ve eko-
sistem verimliliğini azaltması, halk sağlığı ve ekonomik aktivitelerin olumsuz etkilenmesi. Ancak orman alan-
larının azalması başta olmak üzere çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ağaçlandırma gereksinimini karşılamada bu 
türlerin genelde öncü bitki olarak kullanılması ile çeşitli yararlar sağlanabilecektir. 
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ÖZET

Türkiye tarımsal üretim açısından ürettiği 61 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla ile dünyada 7. sırada Avrupa 
Birliği ülkeleri arasında 1. Sırada bulunmaktadır. Ülkemizdeki 76,7 milyon nüfusun %22,8 yani 17,4 milyonu 
tarım sektöründe yer almaktadır. Makro ekonomik açıdan 820 milyar dolar milli gelirin %7,4 tarımdan sağlan-
maktadır. Ülkemizde 25,5 milyon istihdamın %23,6 sı yani 6 milyon kişi tarımda istihdam edilmektedir (TUİK 
2013 verileri). Tarımda makro göstergelerin değerlendirdiğinde; tarım gerek milli gelire katkısı, gerek istihdam-
daki payı, sanayiye sağladığı ham madde desteği açışından çok önemli bir sektördür.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır. Bu rapora 
göre deniz seviyesinde son yüzyılda 20 cm. yükselme, sıcaklıklarda 0,9 °C artma olmuştur. Ayrıca sıcak gün 
ve gecelerin sayısı, soğuk gün ve gecelerin sayısından fazla olmaya başlamıştır. Ayrıca Akdeniz kuşağı, iklim 
değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında yer almıştır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz 
kuşağında özellikle yaz yağışlarında artışlar olacağı belirtilmektedir.

Ülkemiz için tarım sektörünün önemi ve iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri çok önemlidir. Çünkü 
tarımda çoğunlukla açık alanlarda üretim yapılmakta ve meteorolojik olaylardan etkilenme söz konusu olabilme-
ktedir. İklim değişikliğinin en önemli etkisi meteorolojik olaylarda ve afetlerin frekans ve şiddetinde artışa yol 
açacağıdır. Bu açıdan ülkemizde son yıllarda özellikle ekstrem meteorolojik olaylar dolu, fırtına, don, hortum, 
sel ve su baskınında artışlar gözlenmektedir. 

Tarımda bu afetler sebebiyle ciddi kayıplar oluşabilmekte özellikle üreticinin tarımsal üretimini sürdürebilir 
kılması güçleşmektedir. Bu açıdan üretimde kültürel, teknik tedbirlerin alınması yanında afetten zarar gören 
üreticimizin finansal olarak da desteklenmesi gereklidir. Bu açıdan da tarımda risk yönetim araçlarının başında 
tarım sigortaları gelmektedir. 

Tarım sigortaları ülkemizde 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile yeni bir ivme kazanmıştır. Özellikle sigorta 
primine devlet desteği ve reasürans planlarında hasar fazlası desteği tarım sigortalarının gelişmesinde önemli rol 
oynamaktadır. TARSİM, Türkiye Tarım Sigortaları Sisteminin kısa adı olup Tarım Sigortaları Havuzunu temsil 
etmektedir. 2006 yılında ilk poliçenin kesilmesiyle başlayan ve 8 yıldır uygulanmasıyla 2012 yılı itibariyle pirim 
üretimi açısından Avrupa Birliği Ülkeleri arasında İspanya ve Fransa’dan sonra 3. Sırada bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, İklim değişikliği, Sürdürülebilirlik, Tarım Sigortası, TARSİM

Climate Change and Agricultural Insurance
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ABSTRACT

Turkey is the seventh biggest agricultural economy in the world and first in Europe with its 61 billion dollars of 
agricultural GDP (TUIK, 2013). 22.8% of the population (76.7 million TUIK, 2013) lives in rural area which is 
17.4 million people. In macroeconomic perspective, 7.4% of 820 billion dollar GDP is produced by agriculture. 
6 million people which are 23.6% of total employment are employed in agriculture sector. When assessed macro 
indicators in agriculture, it can be seen that agriculture is an important sector for Turkey, in terms of its contribu-
tion to GDP, its employment share and its input provision to the industry. 

The 5th Assessment Report (AR5) has been published by Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 
According to this report, sea level has risen 20 cm and average surface temperature has increased 0,9°C in the 
last century The report also suggests that the number of cold days and nights has decreased while the number of 
warm days and nights has increased on the global scale. It says that Mediterranean area will be affected the most 
from climate change. It also indicates that summer precipitations will in increase in Mediterranean area which 
includes Turkey.   

Agriculture is a sensitive and strategic sector owing to its heavy link and dependence on natural conditions.  It 
is expected that climate change will affect weather events and frequency and severity of disasters. In that respect 
it is detected that there has been an increase especially in extreme weather events, hails, storms, frosts, cyclones 
and floods in Turkey. 

Because of these disasters, some serious losses occur and make agricultural production very hard to be sustained. 
In that respect, as an addition to technical measures, producers suffering from disasters should be supported 
financially as well. From this point of view agricultural insurance is the most important tool for agricultural risk 
management. 

Agricultural insurance has gained acceleration with Agricultural Insurance Law no.5363 in Turkey. State pre-
mium support and excess of loss reinsurance have a very important role in developing of agricultural insurance. 
TARSIM stands for Turkey Agricultural Insurance System and represents Agricultural Insurance Pool. It started 
to work in 2006 and after 8 years of implementation it is number three in European Union after Spain and France 
as of 2012.

Key Words: Agriculture Climate Change, Sustainability Agricultural Insurance, TARSİM

1.TARIMIN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Tarımsal yapı, işgücü, arazi ve sermaye gibi temel üretim araçlarının değişik biçimlerde bir araya gelmesiyle 
oluşan üretim ortamı seklinde açıklanabilir. Türkiye’de tarımın sorunları daha çok yapısal niteliktedir. Bu sorun-
ların çözümü sadece tarım sektörü için değil, ekonominin tümü için gereklidir. Son on iki yılda tarım sektöründe 
yapısal sorunların çözülmesi için çok miktarda mevzuat düzenlemesi yapılmış, kanuni bir dayanağı olmayan sek-
törden, ihtiyaçlara çözüm üreten, mevzuatlarını günün ihtiyaçlarına göre güncelleyen bir sektör haline getirilmiştir. 
Türkiye’de tarım sektörünün ekonomi içindeki yeri ve önemi herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Tarımın Tür-
kiye ekonomisindeki önemi nispi olarak azalmış olmakla birlikte, yurtiçi gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi 
sektörüne girdi temini, ihracat ve yarattığı istihdam olanakları açısından halâ büyük önem taşımaktadır.

Cumhuriyetin kurulduğu yıl tarım sektörünün GSMH içindeki payı %42,8 iken, 1970’li yıllarda %36,0, 1980 
yılında %25, 1990 yılında %16, 2000 yılında %13,5, 2008 yılında  %10,4,  2010 yılında %8,4, 2011 yılında %8,0, 
2012 yılında %7,9 ve 2013 yılında ise %7,4 düzeyine düşmüştür. (http://www.tarim.gov.tr/) 

Türkiye’de tarım sektörünün GSMH’ deki payının giderek azalması, sanayileşme ve hizmetler sektörlerinde 
gelişmeye daha çok önem verilmesinin bir sonucudur. Tarım sektörü, yapısı gereği işgücüne büyük ölçüde ihtiyaç 
duymaktadır. Gerçekten de tarımsal faaliyet bir yasam biçimidir. Bu bağlamda, tarımın istihdamdaki payı 1980’de 
%50,6 iken, 2008’de %32,8’e,  2011’ de %25,48’ e, 2012’ de %24,6’ ya ve 2013’de ise 23,6’ya gerilemiştir ( 
TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2013). Tarımda sermaye birikiminin ve teknoloji kullanımının artısıyla, bu 
oran daha da aşağılara çekilebilecektir. Sektörün ülkenin genel ekonomik ve sosyal koşullarına karsı duyarlılığı, 
sektörel büyüme hızında yıllar itibariyle dalgalanmalara neden olmuştur. Tarım sektörü 1988’de %8,0, 1990’da 
%7,0, 2000’de %7,1, 2002’de %8,8, 2008’de 4,3,  2011 yılında %6,1, 2012 yılında %3,1 ve 2012 yılında ise %3,1 
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büyüme göstermiştir. Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına göre; ithalatın yaklaşık %4’ünü, ihracatın ise 
%7- 9’unu tarımsal ürünler oluşturmaktadır. Genel ihracat dengesi yönünden, son yıllarda tarım sektörünün, net 
ihracatçı konumuna geçtiği söylenebilir. Tüketim alışkanlıklarının değişmesi, eğitim ve gelir artısında gözlenen 
farklılıklar, tarım ürünleri ithalatında artışlara neden olmuştur. Tarım ürünlerinin toplam ithalattaki payı 1980’de 
%0,6 iken, 2008’de gıda ve içecek dâhil %5,  2013’ de ise gıda ve içecek dâhil 5,3 olarak gerçekleşmiştir..

Türkiye; Avrupa Birliği Ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri basta olmak üzere birçok ülkeye fındık, kuru incir, 
çekirdeksiz kuru üzüm, antepfıstığı, kuru kayısı, tütün, zeytinyağı, pamuk, baklagil, yaş meyve-sebze ihracatı yap-
maktadır. Türkiye bu ürünlerin ihracatında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.

2.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIMA ETKİLERİ

İklim terimi; yeryüzünün herhangi bir bölgesindeki meteorolojik değişkenlerin yani yağış, sıcaklık, bağıl nem 
gibi özelliklerin uzun dönemdeki genel hali olarak tanımlanabilir. İklim değişikliği ise; yeryüzünün farklı böl-
gelerindeki sıcaklık ve yağış gibi iklim parametrelerindeki değişimleri ifade etmektedir. Normalde yeryüzünün 
herhangi bir noktasında iklim uzun dönemde değişiklik göstermez. Her yıl farklılıklar görülmekle beraber uzun 
dönem ortalamalar değişmez. Oysa günümüzde küresel ısınmanın bir sonucu olarak yeryüzünün farklı kesim-
lerinde ortalama iklim parametreleri değişiklik göstermektedir. Yeryüzünün farklı kesimlerinde gözlenen sıra dışı 
olayların yeryüzünün ısınmasıyla ilişkili olduğu düşünülmekte, yeryüzünün ısınmasının ise sanayileşme ile bera-
ber atmosferde artan sera gazı nedeniyle gerçekleştiği yani insan faaliyetleri sonucu olduğu ortaya konulmaktadır. 
Dünyamızda sıcaklık, yağış gibi iklim özelliklerinin izlenmesi 150 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Ortalama 
gezegen sıcaklığının son 150 yıl içinde 0.7oC arttığı tespit edilmiştir. Bu artışa küresel ısınma adı veriyoruz. Son 
yirmi yıllık süreç te ise ısınma ivme kazanmış, önümüzdeki 30 yıl içinde toplam 2oC artacağı hesaplanmıştır.

Küresel ısınma artık tüm bilim çevrelerince kabul edilen bir olgudur. Belirsizliğini koruyan konu bu ısınmanın 
dünyamızın hangi bölgesinde nasıl sonuçlar doğuracağıdır. Zira her bölgenin aynı oranda ısınmayacağı, bazı böl-
gelerin daha fazla bazılarının ise daha az ısınacağı, sıcaklığın mevsimsel ve gece-gündüz değişimleri, yağışın nasıl 
etkileneceği konuları tartışılmaya devam etmektedir. Basitçe özetlemek gerekirse yeryüzündeki herhangi bir yöre 
için önümüzdeki on yıllar içinde iklimin nasıl bir değişim göstereceği ile ilgili kaba tahminler yapılabilmektedir. 
Ülkemiz için gerçekleştirilen tahminlerin genel olarak Karadeniz dışındaki bölgeler için yağış azalmasına dikkat 
çektiğini söyleyebiliriz.

Ülkemizin büyük çoğunluğu yarı kurak iklim şartlarının etkisi altındadır. Diğer bir deyişle, Türkiye’de kurak ve 
yarı kurak alan miktarı 51 milyon hektardır. Yani, ülkemizin % 65’inde yarı kurak iklim şartları hüküm sürme-
ktedir. Bu nedenle hem su kaynakları, hem de genelde yağışa bağlı olan kuru tarım nedeniyle yağışın miktar ve 
dağılımında meydana gelebilecek değişiklikler ülkemizde ciddi bir şekilde etkilerini hissettirebilecektir.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır. Bu rapora 
göre deniz seviyesinde son yüzyılda 20 cm. yükselme, sıcaklıklarda 0,9 °C artma olmuştur. Ayrıca sıcak gün 
ve gecelerin sayısı, soğuk gün ve gecelerin sayısından fazla olmaya başlamıştır. Ayrıca Akdeniz kuşağı, iklim 
değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında yer almıştır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz 
kuşağında özellikle yaz yağışlarında artışlar olacağı belirtilmektedir.

Ülkemiz için tarım sektörünün önemi ve iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri çok önemlidir. Çünkü 
tarımda çoğunlukla açık alanlarda üretim yapılmakta ve meteorolojik olaylardan etkilenme söz konusu olabilme-
ktedir. İklim değişikliğinin en önemli etkisi meteorolojik olaylarda ve afetlerin frekans ve şiddetinde artışa yol 
açacağıdır. Bu açıdan ülkemizde son yıllarda özellikle ekstrem meteorolojik olaylar dolu, fırtına, don, hortum, 
sel ve su baskınında artışlar gözlenmektedir.

 İklim değişikliğinin tarıma etkilerini; Daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları, Ekstrem meteorolojik olaylarda 
artış, Sel, Taşkın, Şiddetli Fırtınalar, Deniz seviyesinde yükselme, Su kaynaklarında azalma, Kuraklığın frekans 
ve şiddetinde artış, Su ve toprak kalitesinin bozulması, Eko sistemin bozulması ve biyolojik çeşitliliğin azalması, 
Ekolojik zonlarda kayma, Bitki ve hayvan hastalık ve zararlılarında artış, Tarımsal verimlilikte azalma olarak 
belirtilmektedir.

3.TARIM SİGORTALARI

Tarımda doğal afetler sebebiyle ciddi kayıplar oluşabilmekte özellikle üreticinin tarımsal üretimini sürdürebilir 
kılması güçleşmektedir. Bu açıdan üretimde kültürel, teknik tedbirlerin alınması yanında afetten zarar gören 
üreticimizin finansal olarak da desteklenmesi gereklidir. Bu açıdan da tarımda risk yönetim araçlarının başında 
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tarım sigortaları gelmektedir. 

Tarım sigortaları ülkemizde 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile yeni bir ivme kazanmıştır. Özellikle sigorta 
primine devlet desteği ve reasürans planlarında hasar fazlası desteği tarım sigortalarının gelişmesinde önemli rol 
oynamaktadır. TARSİM, Türkiye Tarım Sigortaları Sisteminin kısa adı olup Tarım Sigortaları Havuzunu temsil 
etmektedir. 2006 yılında ilk poliçenin kesilmesiyle başlayan ve 8 yıldır uygulanmasıyla 2012 yılı itibariyle pirim 
üretimi açısından Avrupa Birliği Ülkeleri arasında İspanya ve Fransa’dan sonra 3. Sırada bulunmaktadır. 

3.1. DÜNYADA TARIM SİGORTALARI

1990’lı yıllarda, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, tarım sigortalarında kamudan özel sektöre bir geçiş görülmek-
tedir. Kamu sektörünün gerçekleştirdiği verim sigortası programları, özellikle Latin Amerika ve Asya’da 1950-90 
döneminde, önemli bir artış göstermiş; ancak, başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu nedenle, 1990’lı yıllardan itibaren 
hükümetler, tarım sigortalarını özel sigorta sektörü vasıtasıyla, kamu-özel sektör işbirliği şeklinde uygulanmasını 
teşvik etmektedirler. 

Tarım Sigortaları konusunda, 2008 yılında Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ülkelerin 
yarısından fazlasında (104 ülkede) tarım sigortası yapıldığı belirtilmektedir. 

2008 yılı itibariyle, tarım sigortaları; 56 ülkede özel sigorta şirketleri tarafından yürütülmüş, 48 ülkede ise kamu-
özel sektör işbirliği şeklinde gerçekleşmiştir. Özel sigorta sektörünün gelişmişliği, ülkenin gelişmişlik düzeyi ile 
paralel olarak artmaktadır. Tarım sigortalarının gelişmesini desteklemek için özellikle, orta-gelir grubu ülkelerde, 
genellikle kamu-özel sektör işbirliğine dayanan koasürans havuzu kurulmuştur.

Küresel tarım sigortaları prim hacmi 2004 - 2011 yılları arasında çarpıcı biçimde artarak, 8 Milyar $’dan 24 Milyar 
$’a yükselmiştir. Bu şaşırtıcı artış, sigorta bedelinin bir bileşeni olan tarım ürünlerinin fiyatındaki yükselişten, Çin, 
Brezilya, Hindistan, Doğu Avrupa’da tarım sigortalarının büyümesinden ve Brezilya, Çin, Güney Kore Cumhuri-
yeti, ABD ve Türkiye gibi belli başlı ülkelerde devlet desteği uygulanmasından kaynaklanmıştır.

Çizelge 1: Ülkelerin Gelişmişlik Durumuna Göre Tarım Sigortalarının ve Hayat Dışı Sigorta Branşlarının Penetrasyon Oranları 

Kaynak: Cummins and Mahul 2009; World Bank Survey 2008. Türkiye: GSMH 2011 TUİK,  Prim Üretimi: TARSİM 
2011,  Türkiye Sigorta Birliği 2011.

Bu büyümeye rağmen, ülkelerin büyük bir kısmında, tarım sigortalarında penetrasyon, çok düşüktür. Ülkenin 
gelişmişlik düzeyi arttıkça, sigorta penetrasyonu da artmaktadır. Yukarıdaki çizelgede (Çizelge 1) görüldüğü üzere, 
tarım sigortalarında penetrasyon oranı, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre %1,99’dan %0,01’e kadar değişim 
göstermektedir. Benzer durum, diğer Hayat Dışı sigorta branşlarında da görülmektedir (%3,15-0,69). Ülkemizde, 
2011 yılı verilerine göre Tarım Sigortaları penetrasyon oranı %0,42 ile Orta Yüksek Gelir Grubu ülkelerin üzerinde 
gerçekleşmiştir. Ülkelerin hepsinde tarım sigortaları penetrasyon oranı, diğer hayat-dışı branşlara göre daha düşük 
gerçekleşmiştir.

Dünya Tarım Sigortaları priminin yaklaşık %90’ı, yüksek gelir düzeyli ülkeler tarafından üretilmektedir. 2011 yılı 
verilerine göre; Dünya tarım sigortalarında, yaklaşık 24 Milyar $ olan toplam prim hacminin %56’sını ABD ve 
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Kanada, %23’ünü Asya ve %16’sını Avrupa gerçekleştirmektedir.(Şekil 1) 

Aus & YZ (% 1)

Asya (% 23)
Avrupa (% 16)

Afrika (% 1)

Latin Amerika (% 3)

ABD & Kanada (% 56)

Şekil 1: DÜNYA’DA, TARIM SİGORTALARININ PRİM ÜRETİMİYÖNÜNDEN
COĞRAFİ DAĞILIMI (2011)

Dünya Tarım Sigorta ları Toplam Prim Üretimi:   ̴̴ 24 Milyar $  

Şekil 1 : Dünya’da tarım sigortalarının prim ütemi yönünden coğrafi dağılımı (2011)

Yüksek gelir grubu ülkelerin yaklaşık yarısında, orta gelir grubu ülkelerin yaklaşık %80’inde ve Latin Amerika’da, 
bireysel “Verim Sigortası” uygulanmaktadır. “Verim Sigortası” programında tazminat, hasar yerine, verim miktarı 
esas alınarak hesaplanmakta olup, çok komplekstir.  Genel olarak, tüm riskleri kapsaması ve arazide risk ince-
leme, hasar tespitinin yapılması zorunluluğu nedeniyle, sigorta maliyeti ve dolayısıyla prim fiyatları çok yüksek-
tir. Uluslararası deneyimler, “Verim Sigortası” programında, moral riskin ve anti-seleksiyonun yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

Bu sigorta programları dışında, özellikle son yıllarda gündemde olan bir diğer sigorta programı “İndeks Sigor-
tası”dır. Bu programda tazminat hesabı, bölgesel (il-ilçe) yağış veya verim gibi indeks değerleri esas alınarak 
yapılmaktadır. Araştırma yapılan ülkelerin 1/3 ünde “İndeks Sigortası” mevcut olup, çok büyük bir kısmı pilot 
uygulama aşamasındadır.  

Araştırma yapılan ülkelerin %85’inde, Hayvan Hayat Sigortası mevcut olup; genellikle, kazalar ve hayvan ölüm-
leri teminat kapsamındadır. Hayvan Hayat Sigorta programları çok kısıtlı olup, sigorta talebi ve sigorta penetra-
syonu genellikle düşüktür. Bunun sonucu olarak, prim hacmi bitkisel ürün sigortasına oranla çok düşüktür. Salgın 
hastalıklar, esas itibariyle, yüksek gelir grubu ülkelerde teminat kapsamındadır (Çin, Almanya, Meksika, İspanya). 
Moğolistan’da 2006 yılından itibaren, indeks bazlı hayvan hayat sigortası, pilot olarak uygulamaya konulmuş 
bulunmaktadır.

2011 yılı, Dünyada tarım sigortalarının, branş bazında dağılım oranlarına bakıldığında,(Şekil 2) toplam portföyün 
%90’ını Bitkisel Ürün Sigortaları, %4’ünü Hayvan Hayat Sigortası, %2’sini Sera Sigortası ve % 1’ini Su Ürünleri 
Sigortasının oluşturduğu görülmektedir.

DÜNYA’DA BRANŞ BAZINDA TARIM SİGORTALARI (2011)

Bitkisel Ürün
Sigortaları

% 90

Hayvan Hayat 
Sigortası % 4

At Sigortası % 2

Sera Sigortası
% 2

Su Ürünleri 
Sigortası % 1

Özel Orman
Sigortası % 1

Tarım sigortalarında satış kanalları, özel sigorta sektörünün gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Yüksek gelir ve orta-üst 
gelir grubu ülkelerde sigorta satışı, geleneksel olarak, sigorta şirketlerinin acenteleri veya brokerler tarafından 
yapılmaktadır. Sigorta piyasasının az gelişmiş olduğu düşük gelir grubundaki ülkelerde ise tarım sigortası, esas iti-
bariyle kooperatifler ve üretici grupları tarafından yapılmaktadır. Asya ve Afrika’da birçok girişim olsa da, mikro-
finans kuruluşlarının da dâhil olduğu, tarım bankacılığı tarafından yapılan sigorta satışı henüz çok sınırlıdır.

Tarım Sigortası Programlarının %80’inde, gönüllülük esası bulunmaktadır. Orta-Düşük ve Düşük Gelir Grubun-
daki ülkelerde, tarım kredileri alanlar için zorunlu sigorta uygulamaları, sıkça görülmektedir. Bu şekilde, kredi 
bağlantılı sigorta, orta ve düşük gelir grubundaki ülkelerde, tarım sigortalarının gelişmesi için bir fırsat olabilme-
ktedir.
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Tarım sigortaları, esas itibariyle, konusunda uzman özel reasürans firmalarına reasüre edilmektedir. Büyük doğal 
afetler için yeterli risk sermayesinin bulunması, çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Tarımsal reasürans; araştırma 
yapılan ülkelerin %66’sında, özel reasürörler tarafından, %22’sinde ise özel ve kamu kurumları tarafından sağlan-
maktadır. Kosta Rika, İran, Japonya ve Kazakistan’da ise; tamamen kamu reasüransı bulunmaktadır.

Tarım sigortalarında prim desteği ülkelerin yaklaşık 2/3’ün de, sigorta priminin %50’si kadardır. Bazı ülkeler, çeşitli 
kriterlere bağlı olarak, değişken prim desteği uygulamaktadır.Bazı ülkelerde ise; hükümetler, tarım sigortalarında 
idari ve operasyon masrafları (%16) ve hasar tespitleri (%6) için de, kamu desteği sağlamaktadır. Kamu desteği, 
“hasar fazlası” (excess of loss) olarak da yapılabilmektedir. Finans dışında, Devletin tarım sigortalarına desteği yasal 
düzenlemeler, araştırma-geliştirme ve eğitim şeklinde de olmaktadır. Araştırmaya katılan ülkelerin sadece %11’inde, 
küçük çiftçiler için ilave prim desteğinin verildiği özel programlar geliştirilmiştir. Araştırma yapılan ülkelerde, tarım 
sigortası desteğinin kamuya maliyeti, üreticinin ödediği prim tutarının %50-100’ü arasında gerçekleşmiştir. Aşağıda-
ki çizelgede (Çizelge 2) çeşitli ülkelerde uygulanan prim desteği oranları görülmektedir. 

Çizelge 2: Bitkisel Ürün Sigortasında Uygulanan Devlet Prim Desteği Oranları
Prim Desteği 
Yapılmayan 

Ülkeler

Prim Desteği 
Yapılan Ülkel-

er

Prim Desteği Tipi Sabit Prim 
Desteği (%)

Değişken Prim 
Desteği 

(%)

Yüksek Gelir 
Grubu

Avustralya Avusturya Sabit 50  
Almanya Kanada Değişken  0-100
Yunanistan Kıbrıs Sabit 50  
Macaristan Çek Cumhuri-

yeti
Değişken  35-50

Hollanda Fransa Sabit ve Değişken 35 35-40
Yeni Zelanda İsrail Değişken 35 35-80
İsveç İtalya Sabit 66  

Japonya Sabit 50  
Portekiz Değişken  45-75
Slovenya Değişken  30-50
Kore Cum. Sabit 50  
İspanya Değişken  4-75
ABD Değişken  35-67

Orta Yüksek Gelir 
Grubu

Arjantin Brezilya Değişken  40-60
Bulgaristan Şili Sabit 50  
Jamaika Kosta Rika Değişken  40-65
Romanya Meksika Değişken  35-60
Güney Afrika Polonya Sabit 50  
Uruguay Rusya Sabit 50  
Venezuela Türkiye Sabit 50  

Kaynak: World Bank Survey, 2008.

Tarım Sigortalarında finansal performansın göstergesi, hasar-prim oranıdır. Özel sektör tarafından, kamu desteği 
ile yürütülen sigorta programlarında, hasar-prim oranları daha düşüktür, yani finansal performansı daha yüksektir. 
Bunun nedeni, sigorta prensiplerinin ve aktüeryal tekniklerin uygulanması ile daha düşük işletme masrafları ve 
özel sigorta sektörünün finansal disiplinidir.

Genel giderler, istihsal masrafları, risk inceleme ve hasar tespit masrafları ile birlikte orta vadede (5-10 yıl) hasar-
prim oranı ortalaması % 100’ü aşan sigorta programlarının finansal olarak sürdürülmesi mümkün görünmemek-
tedir. 

1950’ler ile 1980’ler arasında, birçok Latin Amerika ülkesinde (Meksika, Kosta Rika, Venezuela, Ekvator, Brezi-
lya)  kamu sigorta şirketleriyle “Verim Sigortası” (MPCI) programları uygulanmış, ancak; zayıf yönetim, yüksek 
operasyonel masrafları, düşük prim fiyatları ve sonuç olarak yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi yüksek hasar-
prim oranları nedeniyle sigorta programlarının büyük bir kısmı finansman bakımından sürdürülebilir olmamaları 
dolayısıyla sonlandırılmıştır.

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 3) görüleceği üzere, bazı ülkelerde geçmiş dönemlerde, hasar prim oranı %429’a 
kadar çıkmıştır. 
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Çizelge 3: Bazı Ülkelerde Kamu Sigorta Programının Finansal Performansı

Ülke Analiz Edilen 
Dönem

Hasar - Prim 
Oranı (%)

(Masraf  + Hasar) / Prim (%)

Brezilya 1975-1981 429 457
Kosta Rika 1970-1989 226 280

Japonya 1947-1977 148 260
Japonya 1985-1990 99 456
Meksika 1980-1989 318 365

ABD 1980-1989 187 242
Filipinler 1981-1989 394 574

 Kaynak: Hazell 1992.

3.2. TÜRKİYE’DE TARIM SİGORTALARI

Ülkemizde tarım sigortaları uygulamaları; Genel Sigortacılık Kanunu çerçevesinde, bitkisel ürünlerin dolu riskine 
karşı sigortalanması ile 1957 yılında Bitkisel Ürün Dolu Sigortası ile başlamıştır. Bunu, 

1960- Hayvan Hayat Sigortası, 

1984 - Kümes Hayvanları Sigortası, 

1990 - Su Ürünleri Sigortası, 

1991- Üzüm Bağları için Don Sigortası  takip etmiştir.

Fakat bu sistemler, çiftçinin gelir düzeyinin azlığı, tarım sigortaları için uzun yıllar boyunca bir devlet politikasının 
oluşmaması, tarım ve sigorta sektörlerindeki bilgi ve ilgi eksikliği, tarım sigortalarının gelişmesini engelleyen fak-
törlerle birlikte bağımsız bir yasal zemin oluşturulamadığından istenen başarıya ulaşamamıştır.

Cumhuriyet tarihimizde devrim olarak nitelendirebileceğimiz 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, TBMM’de 
kabul edilerek, 21 Haziran 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uygulama ile tarım 
sigortası yaptıran çiftçilere prim desteği verilmeye başlanmıştır.

3.2.1. TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ (TARSİM)

TARSİM; sigorta prensipleri ve teknikleri çerçevesinde; doğruluk,  şeffaflık,  hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik 
ve güvenilirlik ilkeleri ile Tarım ve Hayvancılık Sektörüne hizmet vermeyi esas alan ve kar amacı olmayan bir sig-
orta sistemidir. Bu sigorta biçimi zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır. Sadece; sigorta yaptıran üreticilere, prim desteği 
sağlanan ve teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle, hasar olması durumunda da, sigorta prensipleri ve teknikleri 
çerçevesinde, hasar tazminatı ödemesi yapılan bir sistemdir.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Devletin Prim ve Hasar Fazlası Desteği, İşletici Şirket, Tüm İlgili Tara-
fların İşbirliği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET), Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS), 
Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS), Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS), Denetim gibi unsurlar, sistemin temel öğelerini 
oluşturmaktadır.

3.2.2. TARIM SİGORTALARI HAVUZU 

Tarım Sigortaları Havuzu ile sistem güvence altına alınmış, yaşanan risklere maruz kalan üreticilerin ürünleri tem-
inat altına alınarak, üretimin sürdürülebilir olmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Havuz Yönetim Kurulu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından ikişer, Türkiye Sigorta 
ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Havuz İşletici Şirket’den birer üye olmak üzere 
toplam yedi üyeden oluşturulmuştur. Sistemle alakalı kararlar yönetim kurulu tarafından alınmaktadır. 

Tarım Sigortaları Havuzu sayesinde; bütünsellik, standardizasyon, verimlilik ve ölçek ekonomisi, yüksek güvence, 
sürdürülebilirlik sağlanmaktadır.
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3.2.3. DEVLETİN PRİM VE HASAR FAZLASI DESTEĞİ 

Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

2014 yılı için tüm risklerde %50 oranında devlet prim desteği uygulanmakta, ancak açık alanda yetiştirilen meyv-
elerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riski priminin 1/3’ü çiftçi 
tarafından, 2/3’ü devlet prim desteği olarak karşılanmaktadır.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin, her bir yıl 
itibarıyla hasar prim oranına göre hasar fazlası desteği, Bakanlar Kurulu Kararı ile taahhüt altına alınmaktadır. 

3.2.4. İŞLETİCİ ŞİRKET

Tarım sigortaları branşında ruhsatı bulunan, Tarım Sigortaları Havuz Yönetim Kurulu ile sözleşme imzalayarak 
sisteme dahil olan sigorta şirketlerinin (24 sigorta şirketi) eş sermaye ile kurdukları bir anonim şirkettir. İşletici 
şirket, Tarım Sigortaları Havuzu’nun iş ve işlemleri ile sekretaryasını yürütmekle görevlidir. 

3.2.5. ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS), VETERİNER BİLGİ SİSTEMİ (TÜRKVET), ÖRTÜ ALTI KAY-
IT SİSTEMİ (ÖKS), SU ÜRÜNLERİ KAYIT SİSTEMİ (SKS), ARICILIK KAYIT SİSTEMİ (AKS)

Üreticilerin, tarım sigortasındaki prim desteğinden, tarım sigortası poliçesinden ve sonrasında hasar meydana 
geldiğinde de hasar tazminatından yararlanabilmesi için; bu kayıt sistemlerine kayıt yaptırması ve bu kaydını, her 
yıl güncellemesi gerekmektedir. 

3.2.6. DENETİM

Tarım Sigortaları Havuzu ve işletici şirketin, sigortacılık uygulamaları yönüyle denetimi Hazine Müsteşarlığınca, 
diğer tüm işlemlerin denetiminin ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılması kanun hükmüne 
bağlanmıştır. 

3.2.7. TARIM SİGORTALARI SİSTEMİNDE HASAR TAZMİNATI ÖDEMELERİ

Tazminat ödemeleri; sadece, TARSİM’in yetkisi ve sorumluluğunda olup; Havuz kaynaklarından yapılmaktadır. 
Sivil Toplum Kuruluşları ile Özel ve Ticari Sigorta Şirketi ve Acentelerinin de tazminat ödeme yetkisi ve sorum-
luluğu bulunmamaktadır.

3.2.8. TARSİM TARIM SİGORTALARI SİSTEMİNDE TEMİNAT KAPSAMI

2014 yılında 2013/5720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 

•	 Bitkisel ürünlerde; dolu ana riski ile birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını 
ek riskleri paket halinde; ayrıca açık alanda yetiştirilen meyvelerde bu risklere ilaveten isteğe bağlı olmak 
üzere don riski, 

•	 Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel ve su 
baskını ile kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde, 

•	 Süt ve erkek besi sığırları ile mandalar için ölüm riski, Koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için ölüm riski, 

•	 Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı kümeslerde yetiştirilen kümes hayvanlarında ölüm riski, 

•	 Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinde (her türlü hastalık, zehirlenme, kaza ve bazı doğal 
afetler) ölüm riski, 

•	 Aktif arılı ve plakalı kovanlar için, fırtına, hortum, yangın, heyelan deprem, taşıt çarpması, nakliye, sel ve 
su baskını riskleri  sigorta kapsamına alınmıştır.

3.2.9. TARSİM’İN AVRUPA TARIM SİGORTA SİSTEMLERİ İLE MUKAYESESİ

TARSİM, 2008 yılında 51 Milyon € tutarında prim üretimi ile Avrupa’da 6‘ncı sırada iken 2012 yılında 
gerçekleştirmiş olduğu 216 Milyon € tutarındaki prim üretimi ile %323 gibi çok yüksek bir oranda artış göstererek 
3’üncü sıraya yükselmiştir.(Çizelge 4)
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Çizelge 4: Avrupa’nın Önde Gelen Tarım Sigortası Kuruluşlarının Prim Üretimi* (Million €)

ÜLKE Kurum/Şirket 2008 2012 Artış Oranı (%)

İSPANYA Agroseguro 742 635 -14%

FRANSA Groupama 165 222 36%

TÜRKİYE TARSİM 51 216 323%

ALMANYA Vereinigte Hagel 80 98,5 23%

AVUSTURYA Österreichische Hagel 56 89,5 60%

İTALYA Generali 60 70 17%

İSVİÇRE Schweizer Hagel 37 40 8%

*  Merkez Bankası  1€= 2008: 1,91 TL   2012: 2,315)

Kaynak: Munich Re

3.3. TARSİM TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında; Devlet Destekli Tarım Sigortaları hasar tespit organizasyon-
larında Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri görev almaktadır. Bu eksperler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığının koordinasyonunda, işletici şirket ile işbirliği halinde ve Hazine Müsteşarlığı ve özel sektörün de katılımı 
ile yapılan bir dizi eğitimden geçmektedirler. Eğitim sonunda başarılı olanlara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığınca eğitim belgesi verilerek, Hazine Müsteşarlığı (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Sigortacılık Müdürlüğü) 
nezdinde sicile kaydolmaları için isimleri bildirilmektedir. Sicile kayıt yaptıranlar Tarım Sigortaları Havuz Eksperi 
unvanı almaktadırlar.

Risk inceleme ve hasar tespiti yapacak Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri için bugüne kadar 14 dönem eğitim 
düzenlenmiştir.

Bitkisel Ürünler branşında:704 Ziraat Mühendisi, 104 Ziraat Teknikeri,  31Ziraat Teknisyeni olmak üzere toplam 
839 kişi,

Hayvan Hayat Sigortası branşında: 828 Veteriner Hekim, 29 Zooteknist Ziraat Mühendisi olmak üzere toplam 857 
kişi,

Su Ürünleri Sigortası branşında ise: 6 Veteriner Hekim, 2 Zooteknist Ziraat Mühendisi, 6 Su Ürünleri Ziraat 
Mühendisi, olmak üzere toplam 14 kişi,

Genel toplamda ise 1.710 kursiyere eksperlik eğitimi verilmiştir. 

4.SONUÇ

Devlet destekli tarım sigortaları uygulamalarının sürdürülebilirlik temelinde; popülist yaklaşımları benimsemeden, 
kontrollü ve hesaplanabilir projeleri yürürlüğe koyarak sigortacılık teknikleri ile aktüerya çalışmaları yapmak 
suretiyle, sistemi geliştirme ve yaygınlaştırmak en büyük hedefdir. Daha önce sigorta edilemeyen geniş alanlarda 
ve büyük hasarlara neden olan ve doğal felaket (katastrofik risk) özelliği taşıyan risklerin sigortalanmasını sağla-
yarak, hem riskleri yönetilebilir kılmak hem de devletin, bu risklerin neden olduğu zararları karşılamadaki yükünü 
azaltmak amaçlar arasındadır.

8 yıllık uygulamalarda elde edilen sonuçlara bakıldığında; risk kapsamının diğer ülke uygulamalarına göre çok 
daha hızlı bir şekilde genişlediği söylenebilir. Ancak, tarımsal üretimde kapsama alınması gerekecek daha fazla 
riskler ve ürünler bulunmaktadır. Veri toplama, değerlendirme ve sigortalama modelleri üzerinde çalışılmaktadır. 

Tarım Sigortaları sistemin, kalıcı ve sağlıklı bir sistem olabilmesi için yani sürdürülebilir tarım sigorta sistemi için; 
hazmederek ve dikkatli bir şekilde gelişmesi son derece önemlidir. Bu nedenle tedbirli, temkinli, hesap edilebilir 
ve sabırlı davranmak gerekmektedir. 
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Dünyada tarım sigortaları konusunda, başarılı kabul edilen ve öncülük yapan ülkelerin deneyimleri incelener-
ek, gelişmeleri yakından takip edilmektedir. Ülkemiz üreticilerinin de ihtiyaçları dikkate alınarak, sigorta sistemi 
gelişmiş ülkelerdeki modeller üzerinde çalışılmaktadır.

Bununla birlikte, Tarım Bilgi Sistemi -TARBİL projesi kapsamında, tarım parselleri sayısallaştırılarak, parsel bazlı 
tanımlama sistemi devreye girmiştir. Mevcut uygulamasında, prim fiyatları, köy bazlı yapılmaktadır. Bu da, riski 
farklı olan parsellerde, aynı prim fiyatı uygulaması sonucunu doğurmaktadır. Bu proje ile birlikte, TARBİL projesi 
kapsamında, parsel bilgileri (yükseklik, bakı, toprak verileri vb.) ile TARSİM’in geçmiş yıllardaki istatistikler-
ine göre afet sınırları haritalanarak ve modelleme yapılarak, çok riskli ve az riskli parsellerin belirlenmesi ile en 
adaletli prim fiyatı hesaplanabilecektir. 

Gelişmiş ülkelerde uygulanabilen sigortalanabilir tüm risklerin teminat altına alındığı verim sigortası modelinin, 
risk bazında değil de, işletme veya parsel bazında, tarihsel ortalama verimlerin esas alınarak yapıldığı ve baz alınan 
verim miktarına göre eksilmenin garanti edildiği sigorta sisteminin, ülkemizde de uygulanması amaçlanmalıdır. 
Tüm risklere karşı Gelir Sigorta sistemi kurularak tarımsal üretim, pazarlama ve benzeri diğer tüm risklere verilen 
teminatların kademeli olarak ülkemiz üreticilerinin tarım sigortaları modelinde de uygulanması sağlanmalıdır.

10-12 Nisan 2013 tarihlerinde; tarım sigortaları konusunda tüm paydaşların katıldığı “Türkiye’de Tarım Sigor-
talarının Gelecek 10 Yılı Çalıştayı (2013-2023)” düzenlenmiş olup, tarım sigortaları uygulamaları konusunda 
bugüne kadar yapılanlar ve yapılamayanlar değerlendirmiştir. Gelecek 10 yıl içerisinde tarım sigortaları konusun-
da nelerin yapılabileceği hakkında yol haritaları oluşturulmuştur.
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Özet

Türkiye’de sulanan bitkilerin su ihtiyacının doğru şekilde kullanılması tarımsal üretim, kaynakların doğru kul-
lanımı, çevre sağlığı gibi etkenlerden dolayı önem arz etmektedir. Standart veri tabanı altlıklarının güncellenmesi 
ve kullanılması ile yapılan çalışmalar daha verimli, etkin ve yaygın olarak kullanılabilir. Sulanan bitkilerin bitki su 
tüketimi ihtiyaçlarının hesaplanması 1960’lı yıllarda Mülga Köy Hizmetleri tarafından çalışılmaya başlanmış, son-
raki yıllarda çalışma sonuçları farklı zamanlarda yayınlanmış ve günümüze kadar yeniden güncelleme yapılmadan 
kullanılmıştır. Sulama birlikleri ve sulama projelerinde bitki su tüketimi ihtiyacının referansları olarak ortalama 
30 yıl öncesine ait bu çalışmalar esas alınmaktadır. Mevcut referans verilerin günümüz şartlarına uyumluluğu ve 
gerektiğinde güncellenebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu amaç ile Türkiye’de sulanan bitkilerin bitki su 
tüketimi ihtiyaçlarının günümüz şartlarında standart, dinamik ve güncel veri tabanında oluşturularak her on yıl-
da bir yeniden güncellenebilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmada Dünya standartlarında yapılan 
çalışmalar ile ülkemizdeki durumlar gözden geçirilmiş ve FAO kriterleri baz alınarak ülkemiz şartlarına uygun de-
tayda standartlar belirlenmiş, veri altlıkları hazırlanmıştır. Veri altlıkları olarak tüm Türkiye’de uzun yıllar günlük 
iklim verileri, Referans evapotranspirasyon (Eto) hesaplama yöntemlerinden FAO’nun Penman Monteith yöntemi, 
sulanan bitkilerin türler bazında ürün gurupları, istasyonlar bazında bitki gelişimi tarih ve gün uzunlukları, zorun-
lu sulamalar, FAO Kc hesaplamaları, FAO tabloları, standart hesaplanmış bitki su tüketimi (Etc) değerleri farklı 
detaylarda (günlük, 5 günlük, 10 günlük, aylık ve dönemlik zaman aralıklarında) tablo ve grafikler bulunmaktadır. 
Veri tabanı altlığı verileri Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi (TŞFAŞ) ile 
Ankara, Onsekiz Mart, Ondokuz Mayıs, Dicle Üniversiteleri desteği ve yazılımlar ile oluşturulmuştur. Çalışma 
sonuçları tamamlandığında internet sunucuları üzerinden ayrıca farklı kullanıcı seviyelerinde sonuçların yayını 
yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bitki su tüketimi(Etc), referans bitki su tüketimi, bitki katsayısı (Kc), evapotranspirasyon 
(Eto), veri tabanı

Database Desing for Evapotranspiration Studies



II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

80

I.CİLT

Abstract

It is important that using crop water requirement of irrigated crops in Turkey due to agricultural production, usage 
of resources correctly, environmental health. Researches can be made more efficiently and common with updating 
and using database datas. Calculating of crop water requirements of irrigated crops has started to work in 1960s by 
Mülga Köy Hizmetleri then research results have been published in different times and used without updating till 
present. 30 years average datas of these researches have been taken basis for reference of crop water requirements 
by water associations and irrigation projects. Compability of available reference datas to present conditions and 
updating when needed is very important. For this purpose studies of crop water requirements of irrigated crops in 
Turkey at the present conditions with creating of standart, dynamic and up-to-date databases in every 10 years have 
been started. In this study world standarts studies and situation in Turkey have been browsed and based on FAO da-
tabases are created within detail of proper conditions of Turkey have been determined. Long term daily climate da-
tas, FAO Penman Monteith which is one of the method of calculating reference evapotranspiration (Eto), irrigated 
crops based on species, crop growth dates and day lenghts based on stations, imperative irrigations, calculatins of 
FAO Kc, tables of FAO, estimated standart crop water consumption (Etc) values in different details, (daily, 5-day, 
10-day, monthly and term interval) tables and graphics including as a database. Database datas are created with 
General Directorate of Agricultural Reseach and Policies (TAGEM), General Directorate of State Hydraulic Works 
(DSİ), General Directorate of Turkish State Meteorological Service (MGM), Turkey Sugar Factories Joint Stock 
Company (TŞFAŞ) with support of Ankara University, Onsekiz Mart Universtiy, Ondokuz Mayıs University, Dicle 
University with computer aided softwares. When the study completed results will be published on web servers.

Keywords: Crop water consumption (Etc), crop coefficient (Kc), reference evapotranspiration (Eto), database

GIRIŞ

Veri tabanı düzenli bilgilerin bir arada bulundurulduğu, istenilen verilere sistematik erişim imkânı sağlanan, 
yönetilebilen, güncellenebilen, taşınabilen, birbirleri arasında tanımlı ilişkilerin kurulabildiği bilgiler kümesidir. 
Veri tabanları iyi düzenlendiği taktirde mevcut bilgilere pratik olarak erişme imkanı sağlanır. Tarımsal ürünlerin 
gelişim dönemlerinde ihtiyaç duydukları etkili faktörlerin incelenebilmesi için birbirleri ile ilişkilendirilebilen veri 
tabanlarına ihtiyaç vardır. 

Sulama, tarımsal üretimi arttırmanın önemli yollarından birisidir. Özellikle ülkemiz gibi kurak ve yarı kurak iklime 
sahip ülkelerde sulamanın önemi daha da artmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülkemizde sulama 
projelerine önem verilmiş, 1953 yılından itibaren sulama projelerinin hazırlanmasından DSİ sorumlu olmuştur 
(Koç ve Güner, 2005). Aynı şekilde Mülga Köy Hizmetleri uzun yıllar bitki su tüketimi çalışmaları ve sulama 
projelerinde çalışmalarda bulunmuştur. “Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketimleri Rehberi” kitabı bitki türleri 
bazında bu amaç ile hazırlanan yayınlar arasındadır (Anonim1, 1982). Sulama projelerinin gerçekçi bir şekilde 
hazırlanabilmesi için yetiştirilmesi planlanan bitkilerin kullanacakları aylık ya da daha kısa dönemlere ilişkin su 
miktarının bilinmesi gerekmektedir. Sulama suyu ihtiyacının hesaplanmasında esas, bitki su tüketiminin belirlen-
mesidir. Bitki su ihtiyacı da iki kısımdan oluşur. Bunlar, bitkilerin besin maddelerini taşımak için kullandıkları 
su ve toprak yüzeyinden buharlaşmadır. Bitkilerin kullandıkları su daha sonra yapraklardan terleme yoluyla bu-
harlaşır, buna “transpirasyon” denir. Toprak yüzeyinden buharlaşmaya ise “evaporasyon” denilmektedir. Bu iki 
kayıp “evapotranspirasyon” deyimiyle birleştirilmiştir. Sağlıklı bir bitki gelişimi için evapotranspirasyon kaybının 
karşılanması gereklidir (Koç ve Güner, 2005). Ekili tarladan evapotranspirasyon kaybını gidermek için gereksinim 
duyulan su miktarı, bitki su gereksinimi olarak tanımlanmaktadır (Allen ve ark., 1998).

Bitki su ihtiyacının fiziksel tanımı basittir. Ancak, bu olaya etki eden pek çok parametre bulunmaktadır. Sıcaklık, 
rüzgar, güneşlenme süresi, nispi nem, yağış gibi meteorolojik faktörler; bitki cinsi, bitki gelişim evresi, kök derin-
liği ve bitki yüksekliği gibi bitkiye has özellikler; tarım yapılan toprağın bünyesi ve kimyasal özellikleri gibi yöre-
sel koşullar bitki su ihtiyacına etki eden bazı parametrelerdir. Bu parametrelerin hepsini birden göz önüne alan bir 
bitki su ihtiyacı hesaplama yöntemi mevcut değildir. Araştırmacılar kendilerince önemli buldukları parametreleri 
içeren hesaplama yöntemleri önermişlerdir. Bitki su ihtiyacının sağlıklı olarak belirlenmesi, bir sulama projesinin 
en önemli konusudur. Çünkü sistemdeki depolama ve iletim yapılarının kapasiteleri bu değere göre projelendirilip 
inşa edilecektir gereklidir (Koç ve Güner, 2005; Acatay, 1996).

Tartışmasız en kesin sonuç verecek olan yöntem tarım alanında yapılacak deneysel bir çalışma ile su ihtiyaçlarının 
belirlenmesidir. Ancak, deneysel çalışmaların pahalı olması ve uzun sürmesi nedeniyle çeşitli hesaplama yöntem-
leri geliştirilmiştir. DSİ, bitki su ihtiyacını Blaney-Criddle yöntemi ile hesaplamaktadır. Amerika Birleşik Dev-
letlerinin batı eyaletlerindeki deneylerle ortaya konan bu yöntem, Türkiye şartlarına uygun olması yönünden tercih 
edilmektedir. Bitki su ihtiyacına etki eden faktörlerden aylık ortalama sıcaklık, aylık ortalama gündüz saatlerinin 
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yıllık ortalama gündüz saatlerine oranı, tarım alanının yeri ve bitki cinsi göz önüne alınmaktadır. Bu yöntemle 
aylık su ihtiyaçları hesaplanmakta, günlük veya başka bir periyottaki ihtiyaçlar hesaplanamamaktadır (Koç ve 
Güner, 2005).

Penman-Monteith yönteminin Blaney-Criddle yöntemine göre daha gerçekçi sonuçlar verdiği yurtiçi ve yurt-
dışı çalışmalarla gösterilmiştir. Beyribey ve ark. (1997), ülkemizdeki 120 sulama şebekesinde, sulama suyu ih-
tiyaçlarını Blaney-Criddle ve Penman-Monteith yöntemlerine göre hesaplamış, sonuçlara bağımsız iki grup için 
t-testi uygulamış ve incelenen şebekelerin % 43’ünde önemli farklılık tespit etmişlerdir (Koç ve Güner, 2005; 
Beyribey ve ark., 1997). Aydinşakir ve ark. (2003), Antalya’da çim ekilmiş deney alanında yaptıkları çalışmada, 
en uygun bitki su tüketimi hesaplama yönteminin A Sınıfı Buharlaşma kabı yöntemi olduğunu, bunu sırasıyla 
Penman, Blaney-Criddle, Radyasyon ve Penman-Monteith yöntemlerinin izlediğini saptamışlardır. Dehghanisanij 
ve ark. (2004), yarı kurak iklimler için yaptıkları deneysel çalışmada, Penman, Penman-Monteith, Wright-Pen-
man, Blaney-Criddle, Radyasyon ve Hargreaves yöntemleriyle elde ettikleri bitki su ihtiyacı sonuçlarını, lizimetre 
ölçümleriyle karşılaştırmışlar ve en iyi sonucu Penman-Monteith yönteminin verdiğini belirlemişlerdir. 

Beyazgül ve ark. (2000), Gediz Havzasında pamuk ekimi yapılan uygulama alanı için, Blaney-Criddle, radyasyon, 
Penman, buharlaşma kabı, Hargreaves ve Penman-Monteith yöntemleriyle hesapladıkları sulama suyu ihtiyacını, 
su dengesi yöntemi ile karşılaştırmışlar ve Penman-Monteith yönteminin en yakın sonucu verdiğini bildirmişlerdir. 

Sulamada önemli bir parametre olan bitki su tüketiminin sağlıklı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bitki su tüke-
timi doğrudan tarla denemeleri veya lizimetre koşullarında denemeler yapılarak ölçülmektedir. Gerçek su tüketi-
minin elde edilmesi, arazide kontrollü ve ölçülü sulamalarla en az 3 yıl süreyle yapılan denemelerle yapılabilme-
ktedir. Bu ise uzun zaman, büyük emek ve masraf gerektiren bir yöntemdir. Bu güçlüklerden dolayı tüm dünyada 
araştırmacılar, değişik iklim bölgeleri için ampirik eşitlikler ve paket programlar geliştirerek bitki su tüketimini 
tahmin etmeye çalışmışlardır (Morton, 1976).

Ampirik eşitliklerin bir kısmı, bitki su tüketimini etkileyen birkaç iklim faktörünü içerdiği gibi bir kısmı da daha 
fazla faktörü içermektedir. Geliştirilen bu eşitlikler genel olarak baz alınan bölgeyi temsil ettiği için diğer bölgelere 
uygulanması durumunda çok büyük sapmalara yol açabilmektedir. Bu eşitliklerin geliştirildikleri ortamın iklimine 
benzer yerlerde uygulanması durumunda daha sağlıklı sonuçlar alınabilmektedir (Kanber ve Steduto, 1999).

Bitki su tüketimi araştırmaları yoğun emek istemekte ve uzun zaman alan bir uğraşı sonucunda elde edilmektedir. 
Oysa bu bilgilerin kullanıldığı yatırım projelerinin çoğu zaman beklemeye tahammülü yoktur. Bu güçlüklerden 
dolayı araştırıcılar uzun yıllardan beri bitki su tüketimini iklim, toprak ve bitki faktörlerine dayandırarak tah-
min etmeye çalışmışlardır. Yalnız elde edilen sonuçlar sadece çalışma yapılan yöre ile benzer iklim koşulları için 
sağlıklı sonuç vermektedir. Bu amaç ile dünyanın değişik yörelerinde birçok araştırma yürütülmüştür (Balçın ve 
ark., 2004).

Bitki Su tüketimine ilişkin olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na (GTHB) bağlı Araştırma Enstitülerinde 
uzun yıllardan beri araştırmalar yapılmış ve birçok bitki için su-verim ilişkilerine dayalı “Bitki–Su Tüketim Re-
hberi” ve sulanan bitkiler için uygulamaya yönelik “Sulama Rehberi” çıkartılmıştır. Değişen iklimsel ve çevresel 
faktörlerin yanı sıra ürün çeşitliliği ve teknolojiler dikkate alındığında, her iki rehberinde güncellenmesi gerekliliği 
ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda TAGEM ve DSİ arasında 2013 yılında imzalanmış protokol çerçevesinde; Ülkemiz toprak ve su kay-
naklarının sürdürülebilir yönetimi için gerekli olan, tarafların kuruluş kanunları ve ilgili mevzuatları ile belirlenmiş 
görev alanları içerisinde yer alan sulama projelerinin planlama, tasarım ve işletme safhalarında kullanılan bitki su 
ihtiyacının belirlenmesi için Bitki Su Tüketim Rehber Güncelleme çalışmaları başlatılmıştır.

Veri tabanı altlığı için bitki gelişim verileri TAGEM’e bağlı enstitü ve istasyonlar (Şekil 1), DSİ ve TŞFAŞ’den; iklim 
verileri ise MGM ve TAGEM‘den alınmış olup yöntem veri kontrolleri Ankara, Onsekiz Mart, Ondokuz Mayıs, Di-
cle Üniversiteleri konu uzmanlarının desteği ve bu çalışma için hazırlanmış yazılımlar ile oluşturulmuştur.

Materyal ve Metot

Bitki su tüketimi veri tabanı oluşturulması için iklim, bitki gelişim bilgileri, FAO’nun standart hesaplama yöntem-
leri ve bazı yazılımlar kullanılmıştır. İklim için Türkiye’de 256 adet meteoroloji istasyonunun verisi kullanılmıştır 
(Şekil 1). Veri aralığı 1981-2010 yılları arasında olan ve 30 yıllık sürekli verisi bulunan istasyonlar öncelikli olarak 
seçilmiştir. 
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Şekil1: TAGEM’e bağlı araştırma enstitü ve istasyonların çalıştıkları istasyonlar.

Şekil2: Bazı iklim istasyonlarının uzun yıllar sınıflanmış çim bitkisi için referans bitki su tüketimi  
(evapotranspirasyon, mm. x 100) miktarları.

Az sayıdaki istasyonun veri yoğunluğu 25 yıla kadar azaldığı halde konumlarından dolayı çalışmaya eklenmesi 
uygun bulunmuştur. İklim istasyonlarınca ölçülen parametreler (değişken) arasında; minimum sıcaklık, ortalama 
sıcaklık, maksimum sıcaklık, nispi nem, yağış, rüzgâr hızı, güneşlenme süresi ve güneşlenme şiddeti çalışma-
da kullanılmıştır. Verilerin homojen dağılıma sahip olmaları önemli bir ayrıntı olup istasyonların seçiminde veri 
yoğunlukları, veri tarihlerinin aynı zaman aralığında olması gibi hususlara dikkat edilmiştir. Özellikle bazı me-
teoroloji istasyonlarında sensör bulunmaması nedeni ile güneşlenme süresi ve güneşlenme şiddeti parametreleri 
ölçümü bulunmamaktadır. Tüm istasyonlarda ölçümü yapılan ve veri yoğunluğu fazla olan sıcaklık ve nem para-
metreleri ile bazı istasyonlarda ölçümü yapılan ve veri yoğunluğu az olabilen güneşlenme süresi ve güneşlenme 
şiddeti parametreleri standart yoğunlukta veri tabanı oluştururken bazı sorunlara yol açmıştır. Aynı şekilde bazı 
istasyonlarda bazen ölçülmeyen rüzgar hızı da veri yoğunluğunda sorunlar çıkarmıştır. Bu tür sorunlardan kaynaklı 
olarak ilgili iklim parametrelerinden bazı zaman aralıklarında sağlıklı ölçüm alınamaması veya hiç ölçüm yapıl-
mamış olması çalışmada istasyon sayısının azaltılmasında etkili olmuştur. Bu sorunların çözümü için ilgili bazı 
eksik veriler için literatür bilgileri kullanılarak (FAO 56 vb.) tahmini değer hesaplaması yapılmıştır

Güneşlenme şiddeti (mj/m2/gün), minimum nispi nem, atmosfer basıncı (kpa), 3 mm üstü yağışlı gün, 3 mm 
üstü yağışlı gün aralığı, yağış ortalaması, standardize edilmiş evapotranspirasyon (Asce Penman Monteith, mm/
gün) verileri ölçülen iklim verileri kullanılarak birim çevirme işlemi ile ya da hesaplama yapılarak bulunmuştur. 
Formüller excelde yazılıp hesaplandığı şekli ile ifade edilmiştir. Günlük maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık 
ve ortalama sıcaklık verilerinden boş olan değerlerin bir kısmı için tahmin değeri kullanılmıştır. Seri halde günlük 
sıcaklık parametrelerinden 5 gün ve daha az verisi olmayan günler için verinin bittiği gün ile verinin başladığı 
gün arasında doğrusal değişim belirlenmekte ve arada kalan boş veriler doldurulmaktadır. Tahmin değerlerinin 
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tutarlılığını incelemek amacı ile dört yüz bin satırda ölçümü yapılan sıcaklık verilerinden bir kısmı 5 güne kadar 
silinmiş ve silinen veriler tahmin edilmeye çalışılmış, sonuçlar ile beraber korelasyon değerleri incelenmiştir. 
İstasyon bazında istatistiksel ilişkiler farklılık göstermekle beraber bu yöntemin tutarlı olduğu, korelasyon değer-
lerinin yeterli olduğu kanaatine varılarak ölçülmeyen sıcaklık verilerinden bir kısmı bu şekilde tahmin edilmiştir.

Hesaplamalarda kullanılan formüller ve açıklamaları temel olarak FAO56’dan alınmıştır. Güneşlenme şiddeti cal/
cm2/gün değeri mj/m2/gün değerine çevrilmiştir. (Güneşlenme şiddeti, mj/m2)= 0,041868 x (Güneşlenme şiddeti, 
kalori/cm2).

Atmosfer basıncı deniz seviyesinden itibaren yükseklik değeri, deniz seviyesindeki atmosfer basıncı ve belirli 
sıcaklıktaki değerlerden hesaplanmaktadır.

 

P: Atmosfer basıncı (kPa), z= Deniz seviyesinden itibaren yükseklik (metre).

Minimum nispi nem için gerçek buhar basıncı ve Maksimum seviyedeki havanın buhar basıncı parametresinden 
hesaplanmaktadır. Yağış ortalaması ve yağış aralığı günlük iklim veri tabanından sorgulama yapmak sureti ile bu-
lunmuştur. Yağış ortalaması günlük yağışların uzun yıllar ortalamasından, yağış aralığı ise günlük 3 mm’den fazla 
olan yağışlardan elde edilen yağış aralığıdır.

Referans Evapotranspirasyon ASCE Penman Monteith yöntemine göre hesaplanmıştır (Şekil 2). 

ET0: Referans evapotranspirasyon (mm/gün), Rn: Bitki yüzeyindeki net radyasyon (Mj m2/gün), G: Toprak ısı akış 
yoğunluğu (Mj m2/gün), T: 2m yükseklikte ortalama günlük hava sıcaklığı (oC), u2: 2m yükseklikte rüzgar hızı 
(m/s), es: Doygun buhar basıncı (kPa), ea: Gerçek buhar basıncı (kPa), es-ea: Doygun buhar basıncı açığı (kPa), Δ: 
Buhar basıncı eğrisinin eğimi (kPa/oC), γ: Psikrometrik sabit (kpa/oC).

Ölçülen güneşlenme şiddeti verileri olmayan verilerde öncelikli olarak güneşlenme süresi verisinden hesaplanmış, 
güneşlenme süresi yoksa sıcaklık farklarından hesaplanmıştır. Güneşlenme süresi ölçülen verilerden elde edilen 
solar radyasyon (Rs);

 

Sıcaklık farkları ve Global radyasyondan (Ra) elde edilen güneşlenme şiddeti;

  formüllerinden hesaplanmıştır (as = 0,25, bs = 0,5, krs = 0,17 -0,19, n = günlük güneşlenme süresi, N = günlük 
global güneşlenme süresi).

Bitki su tüketimi miktarı (Etc) hesaplamasında;

Etc = Eto x Kc

Etc = Ürünün evapotranspirasyon miktarı (mm)

Eto = Referans evapotranspirasyon miktarı (mm)

Kc = Ürünün fenolojik safhası için kullanılan hesaplanmış katsayı 

Bitkilerin büyük bir çoğunluğu türler bazında özelliğine, kültürel uygulama şekline veya kullanım alanlarına göre 
veri tabanına eklenmiştir. Çalışılan veri tabanında FAO tabloları ile aynı isimlerde olan Tablo 12 bitki türleri ve 
sınıflanmış bitki guruplarını ve bu ürünlerin gelişim aşamalarındaki Kc değerlerini içermektedir. Kc değerleri 
başlangıç, orta ve son dönem değerlerini içermektedir. Bu tabloya maksimum kök derinlik bilgileri de eklenmiştir. 
Veri tabanında bitki isimleri yazılırken tür isimleri esas alınmış ve tabloda olmayan bitki türleri ilave edilmiştir. 
Bazı bitki türleri ve bunlara ait Kc değerleri tablo 12’de bulunmamaktadır. Çalışmalarda Kc’si belirtilmemiş olan 
bitki türleri için ürün özellikleri ve gelişimine benzer en yakın bitkinin Kc değerleri baz alınmıştır. FAO kriterler-
ine göre hazırlanan Tablo 12’de bulunan sınıflanmış ürün guruplarının kullanılmasından vazgeçilmiş ve bitkiler 
genellikle türler bazında ifade edilmiştir. Örneğin “Kayısı, Şeftali, Sert Çekirdekliler” sınıflanmış ürün gurubu yer-
ine kayısı, şeftali, erik, kızılcık, kiraz, vişne gibi sert çekirdekli ürünler olarak, Sebzeler-Solanum Familyası (Sola-
naceae) sınıflanmış ürün gurubu yerine domates, patlıcan, biber isimleri ile ayrı ayrı türler bazında ifade edilmiştir.

Çalışmada şimdiye kadar kullanılan bitki türleri bazında ürünler 90 tane olup bunlar: Anason, Antepfıstığı, Armut, 
Arpa, Aspir, Avokado, Ayçiçeği, Ayva, Badem, Balkabağı, Bamya, Bezelye, Biber, Börülce, Brokoli, Buğday, 
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Burçak, Ceviz, Çam Fıstığı, Çay, Çayır, Mera, Çeltik, Çiçek, Çilek, Darı, Domates, Dut, Elma, Enginar, Erik, 
Fasülye, Fındık, Fiğ, Gül, Haşhaş, Havuç, Hıyar, Hurma, Ispanak, İncir, Kabak, Kanola, Karayemiş, Karnabahar, 
Karpuz, Kavak, Kavun, Kayısı, Kekik, Kenevir, Kestane, Kimyon, Kiraz, Kivi, Korunga, Lahana, Mandalina, 
Marul, Maydanoz, Mercimek, Mısır, Muz, Mürdümük, Nar, Narenciye, Nohut, Pamuk, Patates, Patlıcan, Pırasa, 
Portakal, Rezene, Sarımsak, Soğan, Sorgum, Soya Fasulyesi, Susam, Şeftali, Şekerpancarı, Şerbetçiotu, Trabzon 
hurması, Turp, Tütün, Üçgül, Üzüm, Vişne, Yerfıstığı, Yonca, Yulaf, Zeytindir.

Kullanım alanı, çeşit özelliği, yetiştirme tekniği vb. göre ürün gurupları: 2. ürün, Bodur, Çekirdeklik, Dane, Dol-
malık, Kırmızı, Kışlık, Kuru, Kuru- 2. ürün, Salçalık, Sırık, Silajlık, Sivri, Sofralık, Sofralık- Kuru, Şaraplık, 
Şıralık, Taze, Taze-2. ürün, Yağlık, Yazlık, Yazlık-Tohumluk, Yazlık- Yemeklik, Yer, Yeşil vb.’dir. Veri tabanında 
toplamda 137 farklı ürün gurubu kayıtlarda esas alınmıştır.

Tablo 11 farklı bölgeler bazında bitkilerin 4 gelişim dönemine göre gelişim gün uzunluklarını içermektedir. 
FAO’nun Tablo 11’de bulunan verileri ve uzun yıllar bitki gelişimlerinin arazi gözlemleri dikkate alınmış, ista-
syonlar bazında bitkilerin 4 gelişim dönemine göre gelişim gün uzunlukları veri tabanına eklenmiştir.

Ürünün başlangıç döneminde referans alınan Kc değerlerini bulmak için çizelge 29 ve 30 grafiklerinden okunan 
değerler yerine excelde formüller kullanılmıştır. Çizelgedeki okumalar manuel olarak yapıldığı taktirde uygun 
yağış aralığı eğim çizgisinin Eto değeri ile çakıştığı noktadaki Kc değeri okunmakta ve bu işlem dikkat gerektirme-
ktedir. Bu sorunun çözümü için Kc değerini hesaplayacak “FAO56A7” isimli excel çalışma kitabında formüller 
bulunmaktadır (Allen, 1999). Mevcut çalışma sayfalarındaki Tablo 29, Tablo 30a ve Tablo 30b sayfalarındaki 
formüller kullanılarak bitki su tüketimi veri tabanı çalışmalarına uyarlanmıştır. Ekstrem şartları da içerecek şekil-
de günlük Eto değeri 0,1 ile 13 mm arasında ve sulama aralığı 1 ile 365 gün arasında olacak şekilde farklı toprak 
bünyelerine göre referans Kc tabloları yeniden oluşturulmuştur. Tablo 29 tüm toprak bünyeleri, Tablo 30a kaba 
bünyeli ve Tablo 30b ince ve ağır bünyeli topraklar için kullanılmaktadır. 

Çalışmanın ön hazırlık ve planlama aşamaları, veri teminindeki altyapı hazırlıkları koordinatörler, kurumların 
yetkilileri, üniversiteden konu uzmanları ve veri tabanı uzmanları ile muhtelif zamanlarda yapılan toplantılar ile 
sağlanmıştır. Çalışma ekibinin bir arada bulunduğu İzmir Menemen’de çalışmaya ait hazırlıklar, Çankırı Ilgaz’da 
girilen ve hesaplanan verilerin doğruluğu konusunda toplantılar yapılmıştır. Enstitülerde görevli konu uzmanların-
dan meteoroloji istasyonunun bulunduğu alanlarda bitki türleri bazında vejetasyon başlangıç ve bitiş tarihleri, 4 
gelişim dönemine göre gün uzunlukları, bitki boyları ile varsa zorunlu sulama bilgileri temin edilmiştir. Bu amaç 
ile standart veri girişleri için hazırlanan ön tanımlı tablolar görevli enstitülere gönderilmiştir. İstasyonlar bazında 
bitki türlerinin gelişimleri ile hatalı veri girilmemesi için ihtiyaca özel algoritmalar kullanılmış ve veri girişlerinde 
hata düzeyi minimum seviyeye indirilmiştir.

Şekil3: FAO standartlarına göre bitki su tüketiminde kullanılan algoritma.
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Şekil4: Bitki su tüketimi hesaplamalarında kullanılan Ana Sayfanın görünümü.

Çalışmada görevli ekip ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden bazı konu uzmanları girilen verilerin 
doğrulukları konusunda muhtelif zamanlarda girilen verilerin doğruluğu konusunda çalışmalar yapmışlardır. 

Ayrıca tek bir veri tabanında tüm veriler bir arada bulunduğundan gelen verilerin birbirleri ile uyumluluğu ve ih-
tiyaca özel algoritmalar ile hatalı olabilecek veri girişleri kontrol edilebilmektedir. Girilen veriler istasyon ve bitki 
türleri bazında 4.000 satırdan fazladır

Veri tabanı tasarımı öncelikli olarak excelde yapılmıştır. Veri tabanının ayrıca internet üzerinden hizmet suna-
bilmesi için php-Mysql veri tabanına aktarma çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut excel çalışma kitabındaki veriler 
tek bir kaynaktan yönetilmekte olup sürekli olarak güncellenmekte ve tasarımı ihtiyaca göre değiştirilmektedir. 
Excelde Visual Basic kodlarının kullanımına uygun makroları içeren xlsm uzantılı çalışma kitabında makrolar çok 
sayıda prosedür ile çalışmaktadır. 

Bu sayede çalışma sonuçları farklı detaylarda günlük, 5 günlük, 10 günlük, aylık ve dönemlik zaman aralıklarında 
yapılmakta, tablo ve grafikler elde edilebilmektedir. 

Araştırmacılar çalışma alanında ölçtükleri günlük iklim verilerini bu programa girerek çalışmalarını detaylı olarak 
yürütebileceklerdir. Program içerisinde günlük Penman –monteith evapotranspirasyon hesaplaması özelliğini de 
barındırmaktadır.

Araştırma Bulguları ve Tartışma

Veri altlıkları olarak tüm Türkiye’de uzun yıllar günlük iklim verileri, Referans evapotranspirasyon(Eto) hesapla-
ma yöntemlerinden FAO Penman Monteith yöntemi, sulanan bitkilerin türler bazında ürün gurupları, istasyonlar 
bazında bitki gelişimi tarih ve gün uzunlukları, zorunlu sulamalar, FAO Kc hesaplamaları, FAO tabloları, standart 
hesaplanmış bitki su tüketimi (Etc) değerleri farklı detaylarda (günlük, 5 günlük, 10 günlük, aylık ve dönemlik 
zaman aralıklarında) tablo ve grafikler bulunmaktadır.

Tablo 12’de biber için referans Kc değerleri Kc1= 0,6; Kc3= 1,05 ve Kc4= 0,9 olarak verilmektedir. 

Bafra’da biber için gelişim dönemlerine göre hesaplanmış Kc değerleri örneği aşağıda görülmektedir. 

Sivri biber için 10.05.2014 -15.09.2014 tarihleri arasında Kc değerleri Kc1= 0,39; Kc3= 1,1; Kc4= 0,95 ve Etc 
değeri 413 mm bulunmuştur (Şekil 5). 

Aynı lokasyonda salçalık biber için 15.05.2014 -01.10.2014 tarihleri arasında Kc değerleri ise Kc1= 0,6; Kc3= 1,1; 
Kc4= 0,96 ve Etc değeri 464 mm bulunmuştur (Şekil 6). 

Veri tabanında sivri biber için 31 adet kayıttan gelişim dönemlerine göre farklı istasyonlar bazında hesaplanmış en 
küçük ve en büyük Kc değerleri sırasıyla Kc1= 0,23- 0,77; Kc3= 1,06-1,1; Kc4= 0,90 - 0,95 bulunmuştur. 

Aynı şekilde sivri biber için hesaplanan Etc değerleri: Etc1= 20-79, Etc2= 94-186, Etc3= 161-304, Etc4= 57-167 ve 
vejetasyon süresince en az Etc Akçaabat’ta 366 ve en fazla Beypazarı’nda 694 mm olarak bulunmuştur.
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Şekil5: Bafra’da sivri biber için gelişim dönemlerine göre hesaplanmış Kc değerleri (Kc1 = 0,39; Kc3 = 1,1; Kc4 = 0,95).

Şekil6: Bafra’da salçalık biber için gelişim dönemlerine göre hesaplanmış Kc değerleri (Kc1 = 0,6; Kc3 = 1,1; Kc4 = 0,96).

Başlangıç döneminde özellikle kışlık ekilen buğday gibi ürünlerde Kc değeri 1’in üzerinde olabilmektedir. Bu so-
run incelenmiş ve kış dönemine rastlayan gelişim sürecinde bitkinin yaz döneminden farklı olarak bu değere ulaş-
mayacağı anlaşılmıştır. Girilen veriler ve hesaplamaların doğru olmasına karşılık sorunun düşük sıcaklık, düşük 
güneşlenme süresi ve şiddeti faktörleri gibi bazı etkenlerin dikkate alınmadığından kaynaklandığı anlaşılmıştır. 
Yağış aralığının kısalması ile Kc değeri artmaktadır. Bu dönemde bitki düşük sıcaklığa maruz kalabilmekte ya da 
kar altında olabilmektedir. 

Kışlık ekilen bazı ürünlerin hesaplamalarında bu sorunun çözümü için başlangıç döneminde Kc1 değeri 0,8’den 
büyük değerler için maksimum değer 0,8 olarak alınmıştır. Tablo 12’de buğday için referans Kc değerleri Kc1= 0,7; 
Kc3= 1,15; Kc4= 0,25 olarak verilmektedir. 

Veri tabanında bulunan ürünler arasından örneğin kışlık buğday verilerinin ilk gelişim dönemlerinde hesaplanmış 
Kc1 değerleri 0,17 ile 0,80 arasında değişmektedir. Yapılan ilk hesaplamalarda başlangıç dönemi Kc’sinin 1’den 
büyük değerlere ulaştığı görülmüş ve başlangıç döneminde Kc1 değeri 0,8 den büyük değerler için maksimum 
değer 0,8 olarak alınmıştır. 

Hesaplamalarda Kc değerinin beklenen değerlerden yüksek olmasının nedeninin yağış aralığının kısalmasından 
dolayı olduğu anlaşılmıştır. Kış şartlarında başlangıç döneminde hesaplanan değer beklenen değerlerden daha 
yüksek olabilmektedir. 

Tablo 1’de bazı kışlık buğday türlerinin gelişim gün uzunlukları ile gelişim dönemlerine göre hesaplanmış Kc 
katsayıları ile ince ve ağır toprak bünyesine göre bitki su tüketimi (Etc, mm.) miktarları görülmektedir. Veri ta-
banında kışlık buğday için 167 adet kayıttan gelişim dönemlerine göre farklı istasyonlar bazında hesaplanmış en 
küçük ve en büyük Kc değerleri: Kc1= 0,35- 0,80; Kc3= 1,15-1.23; Kc4= 0,25- 0,36 bulunmuştur. Aynı şekilde 
hesaplanan Etc değerleri: Etc1= 12-145, Etc2= 52-536, Etc3= 108-375, Etc4= 30-273 ve vejetasyon süresince en az 
Etc Sivrice’de (Elazığ) 380 ve en fazla Erciş’te (Van) 937 mm olarak bulunmuştur. 
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Tablo1: Bazı bölgelerde kışlık buğdayın gelişim gün uzunlukları ile gelişim dönemlerine göre hesaplanmış Kc katsayıları ile ince ve ağır toprak 
bünyesine göre bitki su tüketimi (mm.) miktarları örnekleri.
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17351 Adana 26 119 34 25 204 0,80 1,00 1,18 0,29 26,0 185,3 133,7 74,2 419
17981 Karataş 26 119 34 25 204 0,76 1,00 1,17 0,28 42,8 243,6 141,4 76,2 504
17372 Hatay 24 113 32 24 193 0,80 1,00 1,16 0,26 20,7 191,2 133,0 74,0 419
17870 Elbistan 36 151 48 36 271 0,80 1,00 1,16 0,25 33,6 190,9 197,6 113,1 535
17868 Afşin 36 151 48 36 271 0,80 1,00 1,16 0,28 37,0 201,8 234,3 141,3 614
17128 Esenboğa 165 30 60 24 279 0,80 1,00 1,15 0,27 133,0 70,9 261,1 85,8 551
17020 Bartın 35 140 46 38 259 0,80 1,00 1,19 0,30 26,5 129,4 151,7 104,5 412
17602 Amasra 35 140 46 38 259 0,80 1,00 1,16 0,26 56,1 239,2 156,8 106,3 558
17070 Bolu 35 149 50 40 274 0,80 1,00 1,18 0,28 26,9 167,8 196,0 120,5 511
17080 Çankırı 150 46 50 35 281 0,80 1,00 1,17 0,26 92,2 108,7 221,1 116,8 539
17648 Ilgaz 150 46 53 35 284 0,80 1,00 1,16 0,26 105,3 119,1 248,9 122,0 595
17604 Cide 34 120 80 50 284 0,80 1,00 1,20 0,30 35,7 131,1 266,0 159,6 592
17135 Kırıkkale 100 90 67 20 277 0,80 1,00 1,15 0,27 84,1 137,2 303,9 74,5 600
17732 Çicekdağı 35 155 54 30 274 0,35 0,80 1,18 0,29 25,9 190,8 256,8 116,7 590
17022 Zonguldak 35 141 46 38 260 0,80 1,00 1,20 0,30 40,2 189,4 159,6 110,6 500
17952 Elmalı 20 150 30 30 230 0,47 0,80 1,16 0,26 18,4 172,1 117,5 90,2 398
17300 Antalya 30 110 40 20 200 0,80 1,00 1,16 0,26 39,5 224,0 173,3 66,0 503
17282 Batman 25 125 35 50 235 0,80 1,00 1,16 0,27 23,7 143,0 123,3 164,7 455
17275 Mardin 40 95 60 40 235 0,46 0,80 1,18 0,31 48,2 118,7 220,0 163,9 551
17094 Erzincan 25 180 50 25 280 0,50 0,80 1,16 0,26 21,7 203,6 226,7 85,5 538
17784 Erciş 30 232 50 30 342 0,80 1,00 1,15 0,25 29,7 536,4 293,1 77,7 937
17123 Eskişehir 34 159 46 35 274 0,70 0,90 1,18 0,29 35,0 213,9 199,1 122,8 571
17240 Isparta 25 170 35 30 260 0,51 0,80 1,15 0,26 20,6 220,0 143,9 91,6 476
17111 Bozcaada 30 85 70 30 215 0,80 1,00 1,16 0,26 30,9 125,9 231,9 84,5 473
17220 İzmir 30 85 73 30 218 0,80 1,00 1,15 0,27 33,4 128,4 302,2 116,5 581
17292 Muğla 40 80 68 30 218 0,80 1,00 1,17 0,25 30,8 89,1 225,5 93,0 438
17631 Lüleburgaz 31 153 46 30 260 0,77 1,00 1,17 0,27 28,9 176,5 204,0 104,6 514
17902 Karapınar 25 167 46 30 268 0,17 0,70 1,17 0,28 8,5 186,4 222,9 116,3 534
17906 Ulukışla 25 182 46 30 283 0,19 0,70 1,17 0,29 9,3 225,1 235,4 121,5 591
17956 Mut 26 112 34 25 197 0,80 1,00 1,16 0,25 24,3 160,8 131,6 75,2 392
17026 Sinop 30 128 40 30 228 0,80 1,00 1,20 0,30 27,5 193,0 141,6 87,3 450
17844 Sivrice 36 82 80 41 239 0,80 1,00 1,19 0,27 35,2 52,4 181,3 111,3 380
17201 Elazığ 44 115 70 45 274 0,70 0,90 1,17 0,31 46,9 117,7 293,7 197,6 656
17846 Maden 40 116 75 51 282 0,35 0,80 1,19 0,36 43,4 119,8 296,1 273,8 733
17119 Yalova 30 139 35 30 234 0,80 1,00 1,20 0,29 23,3 206,8 141,6 93,2 465

Yonca gibi birden fazla biçilen bitkilerde her biçim için gelişme dönemleri detaylı olarak incelenmektedir. Veri ta-
banında başlangıç, gelişim, orta dönem ve son dönem olarak veriler tek satırda girilip yoncada her biçim bağımsız 
vejetasyon kabul edilip ardışık olarak ayrı satırlarda veriler girilmektedir. Örneğin 3 biçimli bir lokasyonda veriler 
3 satırda, 7 biçimli bir lokasyonda 7 satıra yazılmaktadır. Hesaplamalar sırasında ardışık satırlarda aynı istasyon ve 
ürün için bağımsız hesaplanan bu veriler yazılım sayesinde bir araya getirilmektedir.
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Şekil7: Kızılcahamam bölgesi için 5 biçim yapılan yonca bitkisinde vejetasyon süresince gelişim dönemlerine  
göre 10 günlük yağış miktarları (mm.).

Şekil8: Kızılcahamam bölgesi için 5 biçim yapılan yonca bitkisinde vejetasyon süresince gelişim dönemlerine  
göre hesaplanmış 10 günlük referans evapotranspirasyon miktarları (mm.).

Şekil9: Kızılcahamam bölgesi için 5 biçim yapılan yonca bitkisinde vejetasyon süresince gelişim dönemlerine  
göre hesaplanmış 10 günlük Kc değerleri.

Şekil10: Kızılcahamam bölgesi için 5 biçim yapılan yonca bitkisinde vejetasyon süresince gelişim dönemlerine 
göre hesaplanmış 10 günlük Etc miktarları (mm.).

Sonuç

Veri tabanı hazırlanırken dinamik veri girişine, standart hesaplama işlemine, sonuçların mukayese edilebilir ol-
masına ve kolay kullanıma sahip arayüzünün olmasına dikkat edilmiştir. Excelde işlemlerin lokal olarak yapılması 
ile güncel sürüm, iklim verisi temini, veri güncellemeleri, veri paylaşımı ve kontrolü gibi bazı sorunlara neden 
olmaktadır. Güncellemeler ile zamanla bazı hatalı verilerin düzeltilmesi planlanmakta olup veri tabanının internet 
programcılığına aktarılması ile mevcut bazı sorunlar çözülebilecektir.

Veri tabanında bulunan bitkiler türler bazında hazırlanmış olup çeşitlerin etkisi dikkate alınmamaktadır. Aynı tür 
için çeşit bazında farklı lokasyonlarda fenolojik gözlemlerin yetersiz olması, fenolojik safhaların farklı alınması, 
veri tabanı standartlarının dışında kayıt tutulması, Kc için 4 gelişim döneminin fenolojik gözlemler ile uyuşma-
ması gibi çeşitli nedenlerden dolayı Kc için bitki gelişim dönemleri verileri türler yada sınıflanmış ürün gurupları 
bazında tutulmaktadır. Bilindiği gibi bir türün çeşitleri arasında aynı lokasyonda bulunsalar dahi hasat zamanı 
yönünden erkenci, orta erkenci, geçci ve çok geçci gibi farklar bulunmaktadır. Aynı durum Kc için gelişim dönem-
lerinde de oluşabilmektedir. Bu durum bitkinin çeşit ismi dikkate alınmadığında gelişim tarihlerinde varyasyonlara 
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neden olmakta, aynı türde bir çeşit için gözlenen gelişim tarihi başka bir çeşide uymamakta ve tür bazında bu 
durum hatalı gözlem olarak algılanabilmektedir. Çalışmalar sırasında çeşit faktörü dikkate alınmadığı için bazı 
çeşitlerin gözlenen deneme sonuçları konu uzmanları arasında görüş farklılıklarına sebep olmuştur. Bu sorunun 
çözümü bitki su tüketimi için türler bazında oluşturulan veri tabanının zamanla türlerin çeşitleri bazında daha deta-
ylı olarak tutulması ve fenolojik dönem ile Kc için bitki gelişim dönemlerinin uyumunun belirlenmesi ile olacaktır. 
Veri tabanı güncellemeleri sırasında bu sorunun zamanla giderilmesi planlanmaktadır.

Başlangıç döneminde özellikle kışlık ekilen buğday gibi ürünlerde Kc değeri 1’in üzerinde olabilmektedir. Bu 
sorun incelenmiş ve kış dönemine rastlayan gelişim sürecinde bitkinin yaz döneminden farklı olarak bu değere 
ulaşmayacağı anlaşılmıştır. Girilen veriler ve standart hesaplamaların doğru olmasına karşılık sorunun düşük sı-
caklık, düşük güneşlenme süresi ve şiddeti faktörleri gibi bazı etkenlerin dikkate alınmadığından kaynaklandığı 
anlaşılmıştır. Yağış aralığının kısalması ile Kc değeri artmaktadır.

Veritabanı mevcut yapısı gereği istenilen verilerin sorgulanmasını kolaylaştırmaktadır. Aynı lokasyonda aynı 
ürünün farklı yetiştirme tekniklerinin etkisi veya bir ürünün farklı lokasyonlarda gelişim yada ihtiyaçlarının nasıl 
değiştiği sorgulanabilmektedir. Örneğin aynı lokasyonda domateste yetiştirme teknikleri farklı olan yer, sırık uygu-
lamalarında sonuçların gözlemler ile beraber mukayese edilmesi kolaylaşmaktadır. Aynı şekilde farklı lokasyonlar-
da domatesin yer çeşidinin gelişim ve ihtiyacına ait analizler bir arada incelenebilmektedir. Örneğin kışlık buğday 
(Tablo1)’de bazı istasyonlarda gelişim gün uzunlukları, Kc ve Etc değerleri görülmektedir. Enstitülerden gelen 
bitki türlerine ait verilerin tutarlılığı bunun gibi yöntemler ile kontrol edilmiştir. Aynı zamanda veritabanı altyapısı 
günlük, 5 günlük, 10 günlük, aylık ve dönemlik veri analizleri sayesinde sulama programı planlamasında, proje 
ve arazi çalışmalarında kullanıcılara kolaylıklar sağlayacaktır. Enstitülerde yapılacak lizimetre ölçümleri ile ayrıca 
hesaplamaların doğruluklarının kontrol edilmesi gerekir.
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Özet 

Bu çalışmada İç Anadolu bölgesinde yer alan Konya-Merkez’de küresel ısınmanın etkisi araştırılmıştır. Bu 
amaçla iklim parametrelerinin önemli bir kısmını kapsayan referans bitki su tüketimi (ETo) dikkate alınmıştır. 
Çalışmada Konya Merkez Meteoroloji İstasyonunda 1975-2006 yıllarında ölçülen iklim parametreleri kullanılarak 
FAO Penman-Monteith ilişkisine göre aylık ETo değerleri hesaplanmıştır. Çalışma periyodu (32 yıl) üç farklı 
döneme 1975-1984, 1985-1995 ve 1996-2006 ayrılarak istatistiki olarak analiz edilmiştir. Aylık ve mevsimsel 
ETo serilerindeki değişimlerin analizinde ortalamalar için Kuruskal Wallis (KW), varyansların analizinde Levene 
(LVN) testi ve değişim noktalarının belirlenmesinde Pettitt testi kullanılmıştır. Bu test sonuçlarına göre aylık ve 
mevsimsel ETo serilerinde değişimin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kuruskal-Wallis, Levene testi, Pettitt testi, Referans bitki su tüketimi.

Detecting Variation of Reference Crop Water Consumption in Konya Province Center

Abstract: In this study, the impact of global warming was investigated at Konya province center located in the 
Middle Anatolian Region. With this reason, the reference crop water consumption (ETo) which covers considerable 
climate elements was taken into consideration. Monthly ETo values was predicted by  FAO Penman-Monteith 
relationships using climate elements measured in the Central Meteorological Station in Konya in time from 1975 
to 2006. The observation period (32 years) was statistically analyzed by dividing into three different periods as 
from 1975 to 1984, from 1985 to 1995 and from 1996 to 2006. Kuruskal-Wallis and Levene tests for variation 
in means and variances, Pettitt test in detection change point were used in analyzing variation of monthly and 
seasonal ETo series. According to these test results, variation in monthly and seasonal ETo series was detected.

Key Words: Kuruskal-Wallis, Levene test, Pettitt test, Reference crop water consumption.

1.GİRİŞ

Sanayi devrimi ile başlayan sanayileşme hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak bugün yaşadığımız küreyi ciddi 
anlamda tehdit eden küresel ısınma dünyanın farklı bölgelerinde farklı şekilde doğal afetlere neden olmaktadır. 
Küresel ısınma ile doğal hidrolojik döngüye yapılan etki ile dünyamızın kimi yerlerinde şiddetli yağışlar ve 
fırtınalar şeklinde hidrolojik olaylar meydana gelirken kimi yerlerde de şiddetli kuraklıklar yaşanmaya başlanmıştır. 
Sera gazları salınımları sonucu ortaya çıkan küresel ısınmadan ülkemizin kuraklık şeklinde etkileneceği iklim 
bilimciler tarafından öngörülmektedir. Türkeş ve ark.(2002) de ülkemizin küresel iklim değişikliğinden etkilenecek 
ülkeler arasında gösterildiğini, Türkiye’nin kısa veya uzun süreli iklim değişkenliklerinin yaşanabileceği riskli 
ülkelerden birisi olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgesinin 
iç kesimlerinin kuraklıktan etkileneceği ve bunun sonucunda da çölleşeceği öngörülmektedir (Akın, 2006). Bu 
anlamda sınırlı miktardaki su kaynakları potansiyelimizin efektif kullanımı dünden daha fazla önem kazanmıştır. 
Ülkemizde suyun yaklaşık % 75’i tarım sektöründe kullanılmaktadır. Bu anlamada yaşanması muhtemel gözüken 
kuraklıktan en fazla zararı da tarım sektörü görecektir.  Hekimoğlu ve Altındeğer (2008)  dünyanın en önemli 
200 havzası arasında yer alan Konya Kapalı Havzasında son yıllarda gerek canlı türlerinde gerekse su kaynakları 
açısından önemli azalmaların yaşandığını belirtmektedir. Ayrıca Tuz gölünün kapladığı alanın yaklaşık son 20 
yılda % 50’ye yakın oranda azalma gösterdiği bildirilmiştir. Beyşehir gölünün gerekli önlemler alınmadığı takdirde 
bataklık haline geleceği, dünyanın nazar boncuğu olarak tarif edilen Meke gölünün bugün neredeyse bataklık 
haline geldiği ve buna havzada açılan çok sayıda kaçak kuyunun neden olduğu bildirilmektedir.
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Olası iklim değişikliğinin ekosistem üzerine etkisi değerlendirilirken çoğunlukla yağışlardaki değişim analiz 
edilmektedir. Ancak yağışların yıl içerisindeki dağılımları aylara göre önemli miktarda farklılık göstermektedir. 
Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları doğal olarak kurak olduklarından, bazı yıllarda meydana gelen şiddetli 
yağışlardan dolayı bu ayların normal gidişi etkilenmekte ve yağışlarda artan bir eğilim gözükmektedir. Söz 
konusu bu analizler ayların doğal yapısını bir anlamda tam yansıtmamaktadır. Gerçekte bu aylar oldukça kurak 
geçmesine rağmen meydana gelen şiddetli yağışlar yapılan analizlerde trende neden olmaktadır. Bu anlamda 
küresel ısınmanın ya da diğer faktörlerin iklim elemanları üzerindeki etkisini yorumlamada referans bitki 
su tüketimi (ETo) değerlerinin kullanılması daha doğru sonuç vermektedir. Bu nedenle iklim veya atmosferik 
şartlarda meydana gelen değişim doğrudan ETo’a yansıyacaktır. Sonuç olarak, ETo bir iklim parametresidir ve 
hava verilerinden hesaplanabilmektedir. ETo bitki özelliklerini ve toprak faktörlerini dikkate almamakta, özel bir 
bölgede ve yılın özel bir zamanında atmosferin buharlaşma talebini ifade etmektedir. Dinpashoh (2006) İran’da 
1956-2000 yıllarındaki ETo değerlerini 81 istasyondan elde ettiği iklim verilerine bağlı olarak tahmin etti. Iran’ın 
güney kesimleri için elde ettiği ortalama yıllık ETo değerlerinin yıllık ortalama yağıştan yaklaşık 33 kez daha 
fazla olduğunu belirledi.  Dinpashoh ve ark. (2011) İran’da FAO Penman Monteith ilişkisine gore ETo değerlerini 
elde ederek, ETo serilerindeki değişimi Mann-Kendall (MK) yaklaşımıyla analiz etmişlerdir. Liang ve ark. (2010) 
kuzey Çin’in Taoer akarsu havzasında 1961-2005 yıllarındaki FAO Penman-Monteith ilişkisine göre ETo serilerini 
elde ederek iklim değişiminin ETo’ın değişimini analiz ettiler. Espadafor ve ark. (2011) de güney İspanya’da 1960-
2005 yıllarındaki ETo değerlerini hesaplayarak eğilimlerini analiz etmişlerdir.

Bu çalışma, ülkemizde yıllık yağış ortalamasının oldukça düşük olduğu Konya Kapalı Havzasında bulunan 
Konya-Merkez’de, FAO56 Penman-Monteith ilişkisinden yararlanılarak aylık bitki su tüketiminde meydana gelen 
değişiminin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışmanın yapıldığı Konya-Merkez’de, iklim 
parametrelerinin önemli bir kısmını kapsayan referans bitki su tüketimine iklim değişikliğinin etkisi araştırılmıştır.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Bu çalışmada, Konya Kapalı Havzasında bulunan Konya ilindeki merkez meteoroloji istasyonunda

ölçülen iklim parametreleri materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmada Konya merkez meteoroloji istasyonunda 
1975-2006 yıllarında ölçülen iklim parametreleri kullanılarak Allen ve ark. (1998)’de verilen FAO Penman-
-Monteith ilişkisine (Eşitlik 1) göre 32 yıllık gözlem süresi için aylık referans bitki su tüketimi (ETo)  değerleri 
hesaplanmıştır. Çalışmada ETo serilerindeki değişimin analizi ile ilgili izlenecek yöntemler aşağıda açıklanmıştır. 
Hesaplamalarda meteorolojik verilerden aylık ortalamalar şeklinde maksimum ve minimum sıcaklıklar, maksimum 
ve minimum bağıl nem değerleri, güneş radyasyonu ve rüzgâr hızı verileri kullanılmış ve atmosferin buharlaşma 
talebini gösteren referans bitki su tüketimi (ETo) hesaplanmıştır.  Hesaplamalarda Microsoft Office Excel 97-2003 
programı kullanılmıştır.
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Eşitlikte;

ET0 : Referans evapotranspirasyon (mm gün-1),
Rn : Bitki yüzeyindeki net radyasyon (MJ m-2 gün-1),
G : Toprak ısı akış yoğunluğu (MJ m-2 gün-1),
T : 2 m yükseklikte ortalama günlük hava sıcaklığı (°C), 
U2 : 2 m yükseklikte rüzgar hızı (m s-1),
es : Doygun buhar basıncı (kPa),
ea : Gerçek buhar basıncı (kPa),
es-ea : Doygun buhar basıncı açığı (kPa),
∆ : Buhar basıncı eğrisinin eğimi (kPa °C-1), 
γ : Psikrometrik sabit (kPa °C-1).

Çalışmada her ay için hesaplanan ETo değerlerindeki değişimi saptamak için çalışma periyodu (32 yıl) üç 
farklı döneme 1975-1984 (P-I), 1985-1995 (P-II) ve 1996-2006 (P-III) ayrılmıştır. Analizler için her ayın ETo 
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değerlerindeki değişimin saptanması amacıyla yukarıda belirtilen dönemlerin test edilmesinin yanında, mevsimsel 
olarak ETo daki değişimlerinde incelenmesi amacıyla Ocak-Mart (M-I), Nisan-Haziran (M-II), Temmuz-Eylül 
(M-III) ve Ekim-Aralık (M-IV) dönemlerindeki üç aylık sürelerdeki ETo değerleri toplanarak mevsimsel seriler 
oluşturulmuştur. Belirtilen üç dönem (P-I, P-II, P-III)  için aylık ve mevsimsel ETo serilerindeki değişimlerin 
analizinde ortalamalar için Kuruskal Wallis (KW), varyansların analizinde Levene (LVN) testi kullanılmıştır. Aylık 
ve Mevsimsel ETo zaman serilerinin değişim noktalarının belirlenmesinde Pettitt testi kullanılmıştır. Bu yöntemler 
aşağıda açıklanmıştır.

Kruskal-Wallis (KW)Testi 

Bir değişkene ait iki ya da daha fazla örneğin karşılaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Örnekler arasında 
istatistikî anlamda önemli farkın olup olmadığına bakılır.  Bu amaçla iki yada daha fazla örneğin aynı dağılımdan 
gelip gelmediği karşılaştırılır. Non-parametrik olan bu testte örneklerin ortanca değerleri karşılaştırılır. Non-
-parametrik olmasından dolayı bu testte normallik ve varyans sabitliği dikkate alınmaz.  Sadece testin geçerliliği 
için tek şart eldeki serinin sürekli bir dağılıma uygun olmasıdır. Non-parametrik yöntemlerin çoğu gibi bu test de 
verinin rankına göre saptanır.

Kruskal-Wallis (KW) kritik değeri aşağıda verilen ilişkiden saptanır (Sokal and Rohlf, 1995):
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      Nj  j. istasyon için toplam gözlem sayısı, n ij  j.istasyonun i. grubuna ait gözlem sayısı, k, j. istasyon için grup 
sayısıdır. Ri, i. grubun ortalama rankı.

      Kruskal-Wallis testinde, hesaplanan KW istatistik değeri,  α önem seviyesinde k-1 serbestlik derecesi için χ2-
tablo (α, k-1) kritik değerinden daha büyükse ortalamalar eşittir şeklindeki hipotez red edilir.

Levene (LVN)Testi

     Levene testi örnek ortalamalarının varyansının eşit olup olmadığını saptamak için kullanılan non-parametrik bir 
testtir. Bu test normaliteye karşı Barlett testi kadar duyarlı değildir. Levene test istatistiği aşağıda verilen ilişkiden 
saptanmaktadır (Khan ve ark., 2006):
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Eşitlik 2’de verilen Zij ise Eşitlik 3’ten tahmin edilmektedir.

iijij XXZ −=
                                               (4)                                      

iX , i. grubun ortalaması, iZ  , Zij ortalaması ve  Z tüm Zijlerin ortalaması. 

Levene testi için α önem seviyesi seçilerek k-1 ve N-k serbestlik derecelerinde F dağılımı tablo kritik değeri 
ile Eşitlik 3’ten hesaplanan LVN istatistiği karşılaştırılır.  Hesaplanan LVN istatistiği F-Tablo kritik değerinden 
daha küçükse, örnek populasyon varyanslarının eşitliğiyle ilişkili hipotez kabul edilir. Cun ve Vilagines (1997), 
medyanda homojen olan bir prosesin varyansa homojenliği gerektirmeyebileceğini ifade ettiler. Bu nedenle medyan 
yada varyans anlamında homojen olmayan bir değişkene ait zaman serisinin homojen olarak kabul edilmemesini 
bildirdiler. 

Pettitt Testi 

Zaman serilerindeki değişim noktasına belirlemek amacıyla ilk olarak Pettitt (1979) tarafından geliştirilen 
ve non-parametrik olan bu yaklaşım iklim verilerindeki değişim noktasının belirlenmesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Pettitt testi aşağıda verilen aşalar göre yapılır (Smadi ve Zghoul, 2006). İlk olarak serinin artan 
dizilimi yapılarak rankları belirlenir ve buna bağlı olarak Eşitlik 5’te verilen “Uk"” istatistiği hesaplanır.
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Eşitlikte “Mi” i. gözlemin rankını, “n” gözlem sayısını belirtmektedir. Eşitlik 5’ten elde edilen “Uk” değerleri 
zamana bağlı olarak grafiklenir ve “Uk” değerinin mutlak maksimum değeri değişim noktasını verir. Bu değer 
Eşitlik 6’dan belirlenir. 

k
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            (6)            

Eşitlik 6’dan elde edilen “K” istatistiği göz önüne alınan güven seviyesinde(α, % 5) aşağıda ilişkiden belirlenen 
kritik “Kα ”  değeri ile karşılaştırılır.
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á −−=           (7)           

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Konya merkez meteoroloji istasyonunda 1975-2006 yıllarında ölçülen iklim parametreleri kullanılarak FAO 
Penman-Monteith ilişkisine göre 32 yıllık gözlem süresi için hesaplanan aylık ETo değerleri, üç farklı döneme 
1975-1984, 1985-1995 ve 1996-2006 ayrılarak, ETo değerlerindeki değişim non-parametrik yaklaşımlar olan 
Kuruskal-Wallis (KW) ve Levene (LVN) testi ile analiz edilmiştir.  Kuruskal-Wallis testi iki ya da daha fazla 
örneğin aynı dağılımdan gelip gelmediğini karşılaştırmak amacıyla örneklerin ortanca değerini dikkate almaktadır. 
Çalışmada her ayın ETo serileri ile dört farklı mevsimin (M-I, M-II, M-III ve   M-IV) toplam ETo serilerinin üç farklı 
dönem için hesaplanan KW sonuçları Çizelge 3.1’de verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü üzere Ocak, Nisan, Haziran 
ve Kasım aylarının ETo değerleri % 5 güven seviyesinde ortanca değerler açısından aynı dağılımdan geldiğini 
göstermektedir. Buna karşın diğer ayların ETo değerleri KW testine % 5 önem seviyesinde aynı dağılıma ait 
olmadığını göstermiştir. Benzer şekilde dört farklı mevsimin (M-I, M-II, M-III ve M-IV) toplam ETo değerlerinin, 
% 5 önem seviyesinde KW testine göre aynı dağılıma ait olmadığı belirlenmiştir.

Çizelge 3.1. Kuruskal-Wallis Test Sonuçları
Aylar-Mevsimler KW İstatistiği 

(χ2)
P (%)

1 4.76 0.09*
2 9.84 0.01
3 6.74 0.03
4 3.19 0.20*
5 6.80 0.03
6 5.92 0.05*
7 6.63 0.04
8 13.42 0.00
9 9.05 0.01
10 9.55 0.01
11 1.50 0.47*
12 4.65 0.10

M-I 12.83 0.00
M-II 10.56 0.01
M-III 11.72 0.00
M-IV 10.61 0.01

* Örneklerin istatistiki olarak % 5 güven seviyesinde aynı dağılımdan geldiğini gösteriyor.

Çalışmada göz önüne alınan aylık ve mevsimsel ETo serilerinin farklı dönemlerdeki (P-I, P-II, P-III) verileri, kendi 
aralarında % 5 anlamlılık seviyesinde LVN testine göre varyans açısından farklılığı analiz edilmiş ve sonuçlar 
Çizelge 3.2’de verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi ETo serilerinin farklı dönemlerine ait verilerinin varyans 
açısından farklılığı daha çok P-I ve P-II dönemlerinin verilerinde gözlenmiştir. Bu dönemlerin verilerinde varyans 
açısından farklılık göz önüne alınan aylık ve mevsimlik 16 serinin 12 serisinde varyans açısından farklılığın olduğu 
LVN testine göre belirlenmiştir. Bundan sonra varyans açısından farklılık en fazla P-I ve P-III dönemlerine ait ETo 
verilerinde bulunmuştur. Bu dönemlerin verilerinde varyans açısından farklılık 5 seride gözlenmiştir. Araştırmada 
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göz önüne alınan dönemler arasında varyans açısından en az farklılık P-II ve P-III dönemlerinin verilerinde 
olmak üzere 4 seride elde edilmiştir. Çizelge 3.2’den görülebildiği üzere Şubat, Ağustos ve Aralık aylarının ETo 
serilerinde varyans açısından farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

Çizelge 3.2. Levene Test Sonuçları

Aylar-Mevsim-
ler

Dönemler
(P-I)-(P-II) (P-I)-(P-III) (P-II)-(P-III)

LVN (F) P (%) LVN (F) P (%) LVN (F) P (%)
1 0.480 0.497 3.908 0.063 6.110 0.023
2 1.334 0.262 0.644 0.432 0.101 0.754
3 4.538 0.046 4.102 0.057 0.064 0.802
4 7.504 0.013 6.387 0.021 0.241 0.629
5 10.726 0.004 0.028 0.870 10.121 0.005
6 14.310 0.001 4.583 0.045 0.924 0.348
7 10.641 0.004 6.828 0.017 0.293 0.594
8 3.078 0.095 2.220 0.153 0.315 0.581
9 5.564 0.029 6.596 0.019 0.188 0.669
10 6.440 0.020 2.921 0.104 0.105 0.749
11 12.305 0.002 3. 273 0.086 4.566 0.045
12 0.001 0.976 0.025 0.875 0.041 0.841

M-I 7.970 0.011 3.767 0.067 0.325 0.575
M-II 15.333 0.001 3.030 0.098 5.343 0.032
M-III 11.645 0.003 12.572 0.002 0.741 0.400
M-IV 5.637 0.028 0.953 0.341 2.011 0.172

Konya ilinin aylık ve mevsimsel ETo serilerine ait Pettitt test sonuçları Çizelge 3.3’te verilmiştir. Çizelgede verilen 
Kα (%), değerleri, araştırmada göz önüne alınan % 5 anlamlılık seviyesinden daha düşük olmuş ve buna bağlı 
olarak da çizelgede verilen Pettitt test istatistiğine (K) ait yıl değişim noktası olarak kabul edilmiştir. Çizelgede 
verilen sonuçlar yukarıda verilen KW ve LVN testine göre elde dilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Pettitt 
test sonuçlarına göre araştırmada göz önüne alınan serilerin değişim yılları 1986-1992 yılları arasında meydana 
gelmiştir. Ancak Aralık ayına ait serinin Pettitt test istatistiğine ait Kα (0.055) değeri % 5 anlamlılık seviyesinden 
daha büyük olduğundan seride bir değişim noktası yoktur şeklindeki Ho hipotezi kabul edilmiştir. Araştırmada 
değişimin belirlenmesi amacıyla serilerin elde edildiği 1975-2006 yılları için seçilen farklı üç döneme (P-I, P-II ve 
P-III) ait ETo verileri içinde en fazla değişim LVN testine göre P-I ve P-II dönemlerin karşılaştırmasında meydana 
gelmiştir. Pettitt test sonuçları incelendiğinde değişim yıllarının P-II dönemine ait yıllar olduğu çizelgeden 
görülmektedir. Dolayısı ile Konya ilinde iklim parametrelerine bağlı olarak elde edilen ETo serilerinin değişimi 
P-II dönemine ait yıllarda meydana geldiği söylenebilir.

Çizelge 3.3. Pettitt Test Sonuçları

Aylar Mev-
simler

Değişim Yılları
K Kα (%) Yıl

1 138000 0.035 1992
2 181000 0.001 1992
3 194000 0.001 1988
4 139000 0.030 1988
5 189000 0.001 1987
6 202000 0.000 1988
7 195000 0.000 1987
8 245000 0.000 1987
9 211000 0.000 1987
10 204000 0.000 1986
11 145000 0.022 1988
12 129000 0.055 1986

M-I 220000 0.000 1992
M-II 242000 0.000 1988
M-III 243000 0.000 1987
M-IV 218000 0.000 1986
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ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE REFERANS BİTKİ SU TÜKETİMİ  
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Özet

Bu çalışmada Orta Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, Konya, Kayseri, Karaman ve Afyon illerinde küresel 
ısınmanın etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla iklim parametrelerinin önemli bir kısmını kapsayan referans bitki su 
tüketimi (ETo) dikkate alınmıştır. Çalışmada beş ilin merkez meteoroloji istasyonlarında ölçülen iklim parametrel-
eri kullanılarak FAO 56 Penman-Monteith ilişkisine göre aylık ETo değerleri hesaplanmıştır. Herhangi bir verideki 
mevcut bir trendin yön ve büyüklüğünün ortaya çıkarılması için ETo serilerinin istatistik analizinde Mann-Kendal 
(MK) ve Theil-Sen Eğim (TSE) testleri kullanılmıştır. Birçok sezonda söz konusu istasyonlarda %5 önem seviye-
sinde trend olduğu belirlenmiştir. Bazı sezonlarda ise %1 önem seviyesinde standart normal dağılımdan elde edilen 
kritik değere (± 2.33) göre önemli trendler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Referans bitki su tüketimi, Mann-Kendal, Theil-Sen Eğim test 

Seasonally Analyzing of Variation in Reference Crop Water Consumption 

in Middle Anatolian Region

Abstract: In this study, the impact of global warming was investigated at Ankara, Konya, Kayseri, Karaman and 
Afyon provinces located in the Middle Anatolian Region. With this reason, the reference crop water evapotranspi-
ration (ETo) which covers considerable climate elements was taken into consideration. Monthly ETo values was 
predicted by  FAO 56 Penman-Monteith relationships using climate elements measured in the central meteorologi-
cal stations mentioned above. The Mann-Kendal (MK) and Theil-Sen Slope estimator (TSE) statistics to detect the 
direction and magnitude of an available monotonic trend in any given data, respectively, were used for the statisti-
cal analysis of the ETo data sequences. The monotonic trend was detected at many seasons of the stations accord-
ing to at 5% significance level. The significance trends were also found in some seasons of stations with respect to 
the critical   value (± 2.33) from the standard normal distribution for one-sided hypothesis at 1% significance level.

Key Words: Reference evapotranspiration, Mann-Kendal, Theil-Sen Slope estimator 

1. GIRIŞ

Hızlı nüfus artışı, şehirleşme, orman tahribatı ve özellikle sanayi devriminden sonra fosil yakıtların hızla tüketilme-
sinin bir sonucu olarak atmosfere salınan sera gazlarının artışı hidrolojik döngü üzerinde ciddi etkiye sahip olmuş-
tur. İklim sistemi üzerinde önemli etkiye sahip olan sera gazları salınımları sonucu ortaya çıkan küresel ısınmadan 
ülkemizin kuraklık şeklinde etkileneceği iklim bilimciler tarafından öngörülmektedir. Bu anlamda sınırlı mik-
tardaki su kaynakları potansiyelimizin efektif kullanımı dünden daha fazla önem kazanmıştır. Ülkemizde suyun 
yaklaşık %75’i tarım sektöründe kullanılmaktadır. Bu anlamda yaşanması muhtemel gözüken kuraklıktan en fazla 
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zararı da tarım sektörü görecektir. Hatta daha da önemlisi ülkemizi tarım ürünleri bakımından dışa bağımlı kılacak-
tır. Problemin böylesine ciddi olması nedeniyle var olan su kaynaklarımızın optimal ve kirletilmeden kullanımının 
ne denli önemli olduğu ülkemiz insanı tarafından kavranmalıdır. Bununla birlikte hayatın vazgeçilmez bir parçası 
olan su aynı zamanda temiz enerji üretiminde de en önemli maddedir. Su kaynaklarımızdan etkin bir şekilde 
yaralanmak için küresel ısınma tehdidinin ülkemiz üzerindeki etkilerinin doğru bir şekilde analizinin yapılması ve 
buna bağlı önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Olası iklim değişikliğinin ekosistem üzerine etkisi değerlendirilirken çoğunlukla yağışlardaki değişim analiz 
edilmektedir. Ancak yağışların yıl içerisindeki dağılımları aylara göre önemli miktarda farklılık göstermekte-
dir. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları doğal olarak kurak olduklarından, bazı yıllarda meydana gelen şiddetli 
yağışlardan dolayı bu ayların normal gidişi etkilenmekte ve yağışlarda artan bir eğilim gözükmektedir. Söz konusu 
bu analizler ayların doğal yapısını bir anlamda tam yansıtmamaktadır. Gerçekte bu aylar oldukça kurak geçmesine 
rağmen meydana gelen şiddetli yağışlar yapılan analizlerde trende neden olmaktadır. Bu anlamda küresel ısın-
manın ya da diğer faktörlerin iklim elemanları üzerindeki etkisini yorumlamada referans bitki su tüketimi (ETo) 
değerlerinin kullanılması daha doğru sonuçlar vermektedir. Bu nedenle iklim veya atmosferik şartlarda meydana 
gelen değişim doğrudan ETo’a yansıyacaktır. Sonuç olarak, ETo bir iklim parametresidir ve hava verilerinden 
hesaplanabilmektedir. ETo bitki özelliklerini ve toprak faktörlerini dikkate almamakta, özel bir bölgede ve yılın 
özel bir zamanında atmosferin buharlaşma talebini ifade etmektedir. Espadafor et al. (2011) tarafından güney Is-
panya’da 1960-2005 yıllarındaki ETo değerleri hesaplanarak eğilimleri analiz edilmiştir.  Dinpashoh et al. (2011) 
tarafından ise İran’da FAO 56 Penman-Monteith ilişkisine göre ETo değerleri elde edilmiş ve ETo serileri değişimi 
Mann-Kendall (MK) yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Tang et al. ( 2011) tarafından kuzey Çin’in Haihe akarsu 
havzasında ETo serileri elde edilerek iklim değişiminin ETo üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Bu çalışma, ülkemizde yıllık yağış ortalamasının oldukça düşük olduğu Orta Anadolu Bölgesinde, FAO 56 Pen-
man-Monteith ilişkisinden yararlanılarak aylık referans bitki su tüketiminde meydana gelen değişimin ortaya 
konulması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla gerek çalışmanın yapıldığı bölgeler gerekse diğer bölgeler için iklim 
değişikliğinin referans bitki su tüketimi üzerine etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışmada, Orta Anadolu bölgesinde bulunan Ankara, Konya, Kayseri, Karaman, Afyon illerindeki meteoroloji 
merkez istasyonlarında ölçülen iklim parametreleri materyal olarak kullanılmıştır. Belirtilen illerdeki gözlem süre-
si boyunca ölçülen iklim parametreleri dikkate alınarak Allen et al. (1998)’de verilen FAO 56 Penman-Monteith 
ilişkisine (Eşitlik 1) göre referans bitki su tüketimi (ETo) değerleri hesaplanmıştır. Çalışmada ETo serilerinde-
ki değişimin analizi ile ilgili izlenecek yöntemler aşağıda açıklanmıştır. Hesaplamalarda meteorolojik verilerden 
aylık ortalamalar şeklinde maksimum ve minimum sıcaklıklar, maksimum ve minimum bağıl nem değerleri, güneş 
radyasyonu ve rüzgâr hızı verileri kullanılmış ve atmosferin buharlaşma talebini gösteren referans bitki su tüketimi 
(ETo) hesaplanmıştır (Allen et al., 1998). Hesaplamalarda Microsoft Office Excel 2010 programı kullanılmıştır.
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Eşitlikte;

ETo : Referans evapotranspirasyon (mm gün-1),
Rn : Bitki yüzeyindeki net radyasyon (MJ m-2 gün-

1),
G : Toprak ısı akış yoğunluğu (MJ m-2 gün-1),
T : 2 m yükseklikte ortalama günlük hava sıcak-

lığı (°C), 
U2 : 2 m yükseklikte rüzgar hızı (m s-1),
es : Doygun buhar basıncı (kPa),
ea : Gerçek buhar basıncı (kPa),
∆ : Buhar basıncı eğrisinin eğimi (kPa °C-1), 
γ : Psikrometrik sabit (kPa C-1).

ETo hesaplamalarında bitki su tüketiminin ana sürücü gücünü oluşturan radyasyon değerlerinin belirlenmesi için 
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öncelikle ele alınan her ilin aylara göre Angstrom katsayıları belirlenmiştir (Allen et al. 1998, Ünlükara 2014). 
Çalışmada her ay için hesaplanan ETo değerlerinin mevsimsel olarak göstermiş olduğu değişimi saptamak için 
Ocak-Mart (M-I), Nisan-Haziran (M-II), Temmuz-Eylül (M-III) ve Ekim-Aralık (M-IV) aylarına ait ETo değerleri 
toplanarak her istasyon için dört farklı seriler oluşturulmuş ve analizler bu serilere göre yapılmıştır. 

1.1.	Mann-Kendall Trend Testi

Hidro-meteorolojik değişkenlerdeki değişimle ilgili literatürde parametrik ve non-parametrik yaklaşımlar yıllardır 
kullanılmaktadır (Abaurrea et al., 2011; Abdul Aziz and Burn, 2006; Chang, 2008; Dinpashoh et al., 2011; Duhan 
and Pandey, 2013; Espadafor et al., 2011; Hamed and Rao, 1998; Hamed, 2008; Kahya and Kalayci, 2004; Liang 
et al., 2010; Modarres and Silva, 2007; Some’e et al., 2012; Tabari et al., 2011; Tabari and Talaee, 2011; Tang et 
al., 2011; Yenilmez et al., 2011; Zhang et al., 2006; Zhang et al., 2010). Ancak  parametrik yaklaşımlarda gözlem-
lerin normal dağılama sahip olma gerekliliği aranırken non-prametrik yaklaşımlarda gözlemlerin herhangi bir 
dağılıma uyma zorunluluğu yoktur (Huth, 1999; Zhang et al., 2008). Hidro-meteorolojik değişkenlerdeki değişimi 
analiz etmede en fazla kullanılan yaklaşımlar non-parametrik yaklaşımlardır. Bunların içinden popüler olanı ise 
Mann-Kendall yöntemidir (Kendall, 1948; Mann, 1945). İstasyonların ETo değerleri toplanarak elde edilen mev-
simsel serilerindeki trendin varlığını saptamak için kullanılan Mann-Kendall (MK) yaklaşımı aşağıdaki ilişkide 
verilmiştir (Hess et al., 2001; Jaagus, 2006).

xi zamana göre dizilmiş gözlem değerleri olmak üzere,
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Zk= -1            eğer xj < xi                                (4) 

∑
=

− +−+−=
t

1i
iii

21 )5e2)(1e(e-5)n)(2n(n18V(S)    (5)

m= 1 eğer S < 0

m= 0 eğer S = 0

m= -1 eğer S > 0                        (6)

Bir serideki trendin varlığını saptamak için, Eşitlik 2’de verilen uc istatistiğinin standart normal dağılımın (z-kri-
tik değeri) kritik değeriyle karşılaştırılması gerekir. Elde edilen uc istatistiği %5 güven aralığı içinde kalıyorsa 
(standart normal dağılım tablosundan elde edilen), göz önüne alınan veride trendin olmadığına karar verilir. Yani 
veride artan ya da azalan yönde %5 önem seviyesinde trendin varlığı ile ilgili hipotez reddedilir. Tersi durum-
da hesaplanan uc istatistiği standart normal dağılımın tablo değerinden %5 önen seviyesi için belirlenen kritik 
değerden daha büyük olması durumunda incelenen verinin trende sahip olduğu yönünde karar verilir. Bu durum-
da Eşitlik 2’den hesaplanan uc istatistiği pozitif işaretli ise, trendin artan yönde olduğu, negatif işaretli ise trendin 
azalan yönde olduğuna karar verilir. Eşitlik 5’de verilen ilişkide,
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+−
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terimi, verilerde benzer değerler (bağ durumu) varsa kullanılır. Aksi durumda bu kısım ilişkide göz önüne 
alınmaz. Yukarıda verilen ilişkilerde, x serideki her bir değeri, n gözlem sayısını, ei  serideki aynı değeri (bağ 
değerleri) ifade etmektedir. 

Gözlemlerdeki trendin yönünü belirlemek için Theil-Sen Eğim metodu (Sen, 1968; Theil, 1950) yaygın olarak 
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kullanılmaktadır. Bu yöntem aşağıda açıklanmıştır. Gözlem sayısı “n” olan bir seri için “N” çift Qk değeri elde 
edilir. Bu eşitlikteki j>i olmak şartı ile xj ve xi serideki gözlemleri belirtmektedir.

için N1,...,k    ;  
ij
xx

Q ij
k =

−

−
=              (7)

Eşitlik 7’den elde edilen “N” çift Qk değerlerinin medyanı “N” değerinin tek ve çift olmasına göre aşağıdaki 
ilişkiden saptanır.
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Eşitlik 8’den elde edilen değer pozitifse artan trendi, negatifse azalan trendi gösterir. 

Hamed and Rao (1998) de MK yaklaşımı kullanılırken gözlemler arasında bağımlılığın olmaması gerektiğini, gö-
zlemler arasında bağımlılığın olması durumlarında trendle ilgili yanlış yorumların yapılmasına neden olunduğunu 
belirtmiştir. Gözlem serisinde pozitif bağımlılığın olması, seriyi önemli trende sahipmiş gibi göstermektedir.

Elde edilen mevsimsel serilerin gözlemleri arasındaki bağımlılığın varlığı Ljung and Box (1978) tarafından öner-
ilen ve aşağıda verilen Q(r) istatistiği ile araştırılmıştır.
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İlişkide “n” gözlem sayısını, “rk” k. gecikmedeki otokorelasyon katsayısını belirtmektedir. Eşitlik 9’da verilen 
Q(r) istatistiği χ2 dağılımına uymaktadır ve analizlerde bu dağılıma göre değerlendirilmektedir. Hesaplanan değer 
χ2 tablo değeri ile karşılaştırılır, hesaplanan değer χ2 tablo değerinden büyükse gözlemler arasında bağımlılığın 
olduğuna karar verilir. Gözlemler arasında bağımlılığın olduğu serilerdeki bağımlılığın giderilmesi için von 
Storch (1995) tarafından geliştirilen yöntem (pre-whitening technique) Yue and Pilon (2003) tarafından geliştir-
ilmiş ve “trend-free pre-whitening (TFPW)” olarak literatürlerde yer almıştır. Geliştirilen bu yeni yöntem TFPW 
ile hidro-meteorolojik serilerdeki bağımlılık Theil-Sen Eğim metodunda belirlenen Qmed istatistiğine göre aşağıda 
anlatıldığı şekilde giderilmektedir. Öncelikle Eşitlik 10’da verilen “Y” serisi, gerçek serinin gözlemleri “Xi”ve 
“Qmed” istatistiğine göre belirlenir.

i)(QxY medii ×−=                                        (10)

Daha sonra elde edilen “Y” serisinin 1. gecikmeye göre otokorelasyon katsayısı Eşitlik 9’a göre belirlenerek 
Eşitlik 11’den kalıntı serisi belirlenir. Ancak elde dilen otokorelasyon katsayısı sıfırdan önemli derecede farklı 
değilse gerçek seride bağımlılık olmadığına karar verilir ve MK testi uygulanır. Ancak otokorelasyon katsayısı 
sıfırdan önemli derecede farklı ise aşağıda anlatıldığı şekilde serideki otokorelasyonun etkisi giderilir.  

)Y(rYY 1i1ii −×−=′                          (11)

Bu işlemlerden sonra gözlemler arasındaki bağımlılığın giderildiği seri Eşitlik 12’ye göre elde edilir.

i)(QYY medii ×+′=′′                        (12)

2.	 Sonuçlar ve Tartışma
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Çalışmada öncelikle FAO 56 Penman-Monteith ilişkisinden yararlanılarak tahmin edilen aylık ETo değerlerinin 
toplanması ile elde edilen mevsimsel dört farklı serinin (M-I, M-II, M-III ve M-IV)  gözlemleri arasındaki bağım-
lılığın varlığı Ljung and Box (1978) tarafından önerilen Q(r) istatistiği ile belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge 1’de ver-
ilmiştir. Sonra aylık bitki su tüketimindeki (ETo) değişimin saptanması amacıyla göz önüne alınan non-parametrik 
bir yaklaşım olan Mann-Kendal yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen Q(r) istatistiği χ2 dağılımına uyum sağladığın-
dan, sonuçlar %5 güven seviyesinde χ2 tablo değerinden daha büyük olduğunda birinci gecikmedeki otokorelas-
yon katsayının sıfırdan farklı olduğuna yani gözlemler arasında bağımlılığın olduğuna karar verilir. Çizelgeden 
görülebildiği gibi Kayseri ilinin M-I, M-II ve M-III mevsimleri ile Afyon ilinin M-I ve M-II mevsimlerinin birinci 
gecikmedeki “r1” ” otokorelasyon katsayıları %5 anlamlılık seviyesinde sıfırdan önemli derecede farklılık göster-
memiştir. Bunun dışındaki istasyonların mevsimsel serilerinin birinci gecikmedeki otokorelasyon katsayıları sıfır-
dan önemli derecede farklılık göstermiştir. Bu nedenle bu serilerdeki bağımlılık giderilmelidir. Bu amaçla serisel 
bağımlılığın bulunduğu serilerdeki bağımlılığın giderilmesi için Yu and Pilon (2003) tarafından önerilen   “trend-
free pre-whitening (TFPW)” yöntem araştırmada kullanılmıştır. Some’e et al. (2012) de Eşitlik 10’dan elde edilen 
serinin “r1” ”otokorelasyon katsayısının sıfırdan önemli derecede farklı olması durumunda TFPW yönteminin 
kullanılmasının gerekli olmadığını trend analizi için gerçek verinin kullanılması gerektiğini belirtmiştir.  Gerçek 
verinin gözlemleri arasında Q(r) istatistiğine göre bağımlılığın bulunduğu mevsimsel ETo serilerine (Çizelge 1) 
TFPW yöntemi uygulanmış ve Eşitlik 10’dan elde edilen yeni serinin “r1” otokorelasyon katsayısının Q(r) istatis-
tiğine göre sıfırdan önemli derecede farklığına bakılmıştır. Araştırma sonunda Konya ili için M-I, M-II ve M-III 
serileri, Kayseri ili için M-IV serisi ve Afyon ili için M-III serisinin Eşitlik 10’a göre elde edilen serilerinin “r1” 
” otokorelasyon katsayısı %5 önem seviyesinde sıfırdan önemli derecede farklı olmadığı belirlenmiştir. Bu seril-
erin trend analizinde TFPW yöntemi kullanılmayıp gerçek verileri kullanılmıştır. Ancak Çizelge 1’de verilen Q(r) 
istatistiğine “r1” otokorelasyon katsayısının sıfırdan önemli derecede farklı olduğu diğer serilere TFPW yöntemi 
uygulanmış ve daha sonra trend analizi yapılmıştır.     

Araştırmada göz önüne alınan beş ilin meteoroloji istasyonunda ölçülen iklim elemanlarına bağlı olarak tahmin 
edilen aylık ETo değerlerinin toplanmasıyla elde edilen mevsimsel ETo değerlerine Mann-Kendal (MK) testi, serile-
rin değerleri arasındaki bağımlılığın kaldırılmasından sonra uygulanmış ve sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2’den de görülebildiği gibi tek taraflı %5 önem seviyesinde Standart Normal dağılımın tablo değeri olan 
kritik Z-tablo değeri 1.645 değeri Ankara ve Konya illeri için elde edilen ETo serilerinin MK testinden hesaplanan uc 
test istatistiği değerlerinden daha küçüktür. Bu sonuca göre Ankara ve Konya illerinin mevsimsel ETo serilerinde 
artan (uc test istatistiğinin pozitif olmasından dolayı) bir trendin olduğu belirlenmiştir. Ankara’nın M-I mevsimi 
ile Konya’nın M-IV mevsimi hariç diğer mevsimler için elde edilen MK test sonuçları %1 önem seviyesi için 
elde edilen kritik Z-tablo değeri 2.326 değerinden bile daha büyüktür. Kayseri ilinin Ekim-Aralık (M-IV) mevsimi 
ile Karman ilinin Temmuz-Eylül (M-III) mevsiminde MK testine göre azalan bir trendin olduğu gözükmektedir. 
Hatta bu azalan trend %1 önem seviyesi için elde edilen kritik Z-tablo değeri -2.326 değerinden bile daha küçüktür.  
Afyon ilinin Temmuz-Eylül (M-III) mevsiminde ise %1 önem seviyesinde kritik Z-tablo değeri 2.326’ya göre önem-
li artan bir trend belirlenmiştir. Çizelge 2’de ayrıca Theil-Sen Eğim metoduna göre hesaplanan Qmed istatistiğine 
ait sonuçlar da verilmiştir. Bu sonuçlar da elde edilen ETo serilerindeki trendin yönü ile ilgili yukarıda açıklanan 
bilgileri doğrulamaktadır. Çizelge 3 Smadi ve Zghoul (2006) da verilen Pettit testine göre trendin mevcut olduğu 
mevsimlerin artan veya azalan yönde değişime başladığı yılı göstermektedir.

Çizelge 3.1 Birinci Gecikmedeki Q(r) İstatistiği Sonuçları
Meteoroloji
İstasyonları

M-I M-II M-III M-IV

Q(r) P (%) Q(r) P (%) Q(r) P (%) Q(r) P (%)

Ankara 17.91 0.000 17.76 0.000 24.84 0.000 21.29 0.000
Konya 10.74 0.001 9.52 0.002 10.30 0.001 9.57 0.002
Kayseri 0.035 0.851 1.627 0.202 2.359 0.125 3.974 0.046

Karaman 8.543 0.003 8.864 0.003 17.215 0.000 12.515 0.000
  Afyon 0.205 0.651 0.156 0.693 4.696 0.030 5.136 0.023
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Çizelge 3.2 Mann-Kendal Test Sonuçları

Meteoroloji
İstasyonları

uc test istatistiği Qmed

M-I M-II M-III M-IV M-I M-II M-III M-IV

Ankara 1.99 3.97 4.51 2.38 0.312 1.370 1.798 0.388
Konya 3.65 3.06 2.71 1.94 1.819 1.893 2.205 0.626

Kayseri -0.23 0.40 0.31 -2.78 -0.073 0.237 0.119 -0.832
Karaman -0.92 -1.27 -2.55 -1.13 -0.492 -0.439 -0.669 -0.342

Afyon 0.36 0.88 2.95 1.05 0.177 0.706 2.265 0.494

Çizelge 3.3 Pettit Test Sonuçları

Meteoroloji İsta-
syonları

Değişim Yılları
M-I M-II M-III M-IV

Ankara 1999 1991 1994 1996
Konya 1992 1988 1987 1986
Kayseri *** *** *** 1982

Karaman *** *** 2003 ***
Afyon *** *** 1999 ***

*** Trendin olmadığı mevsimleri göstermektedir.
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ŞEKERPANCARINDA DAMLA YÖNTEMİ VE AZALTIMLI  
SULAMA – GÜBRELEME UYGULAMALARININ TEKNOLOJİK  

KALİTE UNSURLARINA ETKİSİ

Ramazan Topak - Bilal Acar - Refik Uyanöz - Ercan Ceyhan
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Selçuklu/Konya email: rtopak@selcuk.edu.tr

Özet

Bu çalışmada, damla yöntemiyle farklı seviyelerde ve tekniklerle sulama ve gübrelemenin şekerpancarının tekno-
lojik kalite unsurlarına etkisi analiz edilmiştir. Çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve ekibimizce 2012 
ve 2013 yıllarında Konya koşullarında yürütülen araştırma projesi kapsamında özetlenmiştir. Araştırma projesi 
kapsamında, şekerpancarı sulama suyu ve azot ihtiyacının %100, 75 ve 50’sinin karşılanmasını içeren 3 farklı 
sulama ve azot seviyesi damla yöntemiyle tam, geleneksel ve kısmi kök kuruluğu kısıntılı sulama olmak üzere 3 
farklı teknikle şekerpancarına uygulanmıştır. Bu bağlamda, tam sulama (TS), tam sulamanın %75 ve %50’sinden 
oluşan iki geleneksel kısıntılı sulama (KS75 ve KS50) ile TS’nin %50’ sinden oluşan sabit ve alternatifli kısmi kök 
kuruluğu (SKKK ve AKKK) kısıntılı sulama konuları ile azot ihtiyacının eksiksiz karşılandığı tam azot (TA), tam 
azotun %75 ve %50’sinden oluşan iki kısıntılı azot seviyesi (KA75 ve KA50) çalışma kapsamında araştırılmıştır. 
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; şekerpancarında damla yöntemiyle farklı seviyelerde ve tekniklerle uygu-
lanan sulama konuları kalite unsurlarını önemli ölçüde etkilemiş, buna karşın azot ihtiyacında yapılan azaltımların 
ise her hangi bir etkisi bulunmamıştır.  

Anahtar kelimeler: Şekerpancarı, damla yöntemi, fertigasyon, kısıntılı sulama-gübreleme, kalite unsurları

Effect of Drip Irrigation Method and Deficit Irrigation-Fertilizer Applications on Technological Quality 
Components of Sugar Beet

Abstract

In this study, different levels of irrigation and fertilizer applications affect on technological quality components of 
sugar beet crop by drip irrigation technique was analyzed. The study was performed in Konya conditions at 2012 
and 2013 growing season and was financially supported by TUBITAK (Scientific Research Projects Admistration 
Unit, Turkish Government). In research, three different irrigation treatments and nitrogen levels of 100%, 75% 
and 50% of full crop requirement were applied by drip irrigation system of full, conventional and partial root 
drying deficit irrigation with total of three techniques. In this regard, irrigation treatments were application 100% 
irrigation water requirement of plant FI (Full Irrigation) with two conventional deficit irrigation of 75% (CDI75) 
and 50% (CDI50) of FI, and 50% application of FI by using alternative (APRD50) and fixed partial root drying 
(FPRD50). Nitrogen levels were application of 100% nitrogen requirement of plant, FN (Full Nitrogen) and two 
conventional deficit nitrogen levels of 75% (FN75) and 50% (FN50). The study showed that quality components 
of sugar beet were significantly affected by different irrigation treatments and techniques for drip irrigation method 
but, deficiency in nitrogen levels had no effect on such components.

Key Words: Sugar beet, drip irrigation, fertigation, deficit irrigation-fertilizing, quality parameters
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1. GİRİŞ

Şekerpancarı, su tüketimi yüksek olan bir bitkidir (Allen ve ark., 1998; Fabeiro ve ark., 2003) ve sezonluk su 
tüketimi 900-1200 mm arasında değişmektedir (Dunham, 1993; Hills ve ark., 1990; Allen ve ark., 1998).Konya 
havzası koşullarında Topak ve ark. (2010) ve Süheri ve ark. (2011) tarafından yapılan çalışmalarda, sulama suyu 
ihtiyacının tam karşılandığı koşullarda şekerpancarının su tüketimi 1000 mm, sulama suyu ihtiyacı ise 850-900 
mm civarında bulunmuştur.

Su kaynaklarının tasarruflu ve akılcı kullanıldığı damla sulama yönteminin yaygınlaşması ve su kaynaklarının 
daha da tasarruflu kullanımını sağlayabilmek için farklı sulama teknikleri geliştirilmiştir. Bunlardan biri kısıntılı 
damla sulama diğeri ise kısmi kök kuruluğu (KKK) kısıntılı damla sulama uygulamasıdır. Kısmi kök kuruluğu 
yaklaşımı yenilikçi ve çevre dostu bir sulama tekniğidir. Tekniğin tarla bitkilerinde uygulamasına ilişkin çalışma-
lar kısıtlı olup, bilimsel çalışmalar daha çok meyve ağaçları ve bağların sulanması yoğunlaşmış durumdadır. An-
cak, son yıllarda sıraya ekilen tarla bitkilerinde de uygulanmaktadır (Kang ve ark., 2002; Kang ve Zhang, 2004; 
Kırda ve ark., 2005; Topçu ve ark., 2007). KKK tekniğinde bitkinin kök bölgesi ikiye ayrılmakta ve köklerin 
bir bölümüne ardışık olarak değiştirilmek kaydıyla su verilmeyerek stres oluşturulmakta ve bunun sonucunda 
köklerden vejetatif aksama bazı hormonal sinyaller iletilerek vejetatif gelişmenin yavaşlatılması amaçlanmaktadır. 
KKK’ nin başarısı kök bölgesinde eş zamanlı ıslak ve kuru bölgeler oluşturmasıdır. Kök bölgesinin yalnızca bir 
kısmının sulanması ve bir sonraki sulama zamanına kadar nemin korunmasındadır (Wakrim ve ark., 2005). Son 
yıllarda geliştirilen KKK tekniği ile birim alana uygulanan sulama suyu miktarındaki azalmaya karşın verim ve 
kalitenin önemli ölçüde etkilenmediği belirtilmektedir. KKK sulama tekniği, bitkinin optimum su gereksiniminin 
karşılanamadığı durumlarda bitkiye, damla yöntemi ile kısıntılı su uygulanması yerine, bitki sırasının her iki tarafı-
na yerleştirilen iki lateralden birinin bir sulamada, diğerinin izleyen sulamada çalıştırılması şeklinde uygulanan 
kısıntılı sulama uygulamasıdır. Eğer bitkinin kök sistemi bu tekniğe uygunsa, bu sulama tekniği, geleneksel tam 
sulama ile karşılaştırıldığında verimde önemli bir azalmaya neden olmadan sulama suyundan %50’ye varan bir 
tasarruf edilebileceğini ve su kullanma randımanının hayli iyileştirilebileceğini göstermiştir (Blackman ve Da-
vies,1985; Kang ve ark.,1998). Üstelik bu tekniğin damla sulama yöntemiyle uygulanması nispeten daha kolaydır 
(Du ve ark., 2008). 

Kök sisteminin morfolojik ve fizyolojik karakteristiğinden dolayı şeker pancarı toprak nem açığına en toleranslı 
bitkilerden biridir (Doorenbos ve Kassam, 1979; Winter, 1980).  Şeker pancarı, kullanılabilir su kısıtına, yaprak-
larını azaltarak ve daha sonra su kısıtı şartları ortadan kalktığında ilave yapraklar oluşturarak yeni şartlara uyum 
sağlayabilen bir bitkidir (Winter, 1980). 

Su ve gübre gibi teknolojik girdilerin gereğinden az kullanılması birim alandan elde edilecek verimin azalmasına 
neden olacak, gereğinden fazla kullanılması durumunda ise drenaj, tuzluluk ve toprak ve su kaynaklarının kirlen-
mesi gibi telafisi zor sorunlarla karşılaşılabilecektir. Su ve gübre bitkilere ayrı ayrı uygulandığında her ikisinin de 
verim artışı üzerinde olumlu etkisinin olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak, suyun ve bitki besin maddesinin bitki 
kök bölgesinde en uygun düzeyde tutulması su ve gübre kullanım randımanlarının artırılmasının yanı sıra verim 
artışının sağlanması ve kalitenin iyileştirilmesi açısından da önemlidir (Papadopoulas, 1988). Bu yüzden bitkisel 
üretimin artırılmasında suyun ve gübrenin beraberce uygulandığı fertigasyon yöntemleri önem kazanmaktadır 
(Doğan ve ark., 2002). Fertigasyon sisteminde bitki besin maddeleri istenilen düzeyde her sulamada verildiği gibi 
belirli aralıklarla da uygulanabilmektedir. Bu işlemle gübrenin kök bölgesinin altına yıkanması en aza inebilmekte, 
gübre kullanımının bitki gelişimine göre kolayca değiştirilip düzenlenmesi sağlanmaktadır. 

Şeker pancarı azot eksikliğine karşı oldukça duyarlıdır ve söz konusu elementin eksikliği verimde önemli oranda 
azalmaya sebep olabilir. Çünkü azot sulama esnasında hareketli ve iletilebilir bir elementtir ve düzensiz kullanımı 
sadece gübre kullanım etkinliğinin azalmasına sebep olmaz bunun yanında en önemli faktör olarak da yeraltı su 
kaynaklarının kirlenmesine sebep olabilir (Jahedi ve ark., 2012).

Taleghani ve ark. (1998) şeker pancarında sulama ve azot gübresinin etkisini araştırmıştır. Sulama seviyeleri olarak 
bitki su ihtiyacının 50, 57 ve %100’ ünü; azot uygulamaları olarak de 0, 120, 240 ve 360 kg net N/ ha uygu-
lamışlardır. Sonuç olarak, %100 su ihtiyacı uygulamasından %50 uygulamasına göre verim %20 daha yüksek 
tespit etmişlerdir. Diğer yandan, şeker oranını ıslak şartlarına göre daha kurak şartlarda daha yüksek bulmuşlardır. 
Kök veriminde 240 ile 360 kg net N/ha uygulamalarında önemli bir değişiklik elde etmemişlerdir.

Bu çalışmada şekerpancarı sulama suyu ve azot ihtiyacından farklı seviyelerde azatlım yapılması ve damla yön-
temiyle farklı tekniklerle uygulanmasının şekerpancarında kalite faktörlerine etkisi ele alınmıştır.
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2.MATERYAL VE METOT

Araştırma Konya-Çumra Tarım Meslek Lisesi uygulama arazisinde 2012 ve 2013 yıllarında Stine çeşidi şekerpan-
carında yürütülmüştür. Deneme alanı topraklarında yapılan bazı fiziksel analizler Çizelge 2.1 ve araştırma alanı 
iklim verileri ise Çizelge 2.2 ’de verilmiştir. Araştırmada, şekerpancarının sulama suyu ve azot ihtiyacından farklı 
seviyelerde kısıntı yapılarak oluşturulan sulama ve azot konuları, şekerpancarına damla yöntemiyle farklı biçimle-
rde uygulanmıştır. Çalışmada azot seviyeleri ana konuları, sulama konuları da alt konuları oluşturmuştur. Belirtilen 
azot dozları saf madde olarak hesaplanmış ve azotlu gübre kaynağı olarak tabana uygulanan DAP (%18 N) ve üst 
gübresi olarak uygulanan üre (%46 N) gübresinden yararlanılmıştır. Planlanan deneme konuları ve açıklamaları 
Çizelge 2.3 ’de verilmiştir.

TS, KS75 ve KS50 tekniği konularında, parseldeki her bitki sırasına bir lateral tertiplenmiş ve lateraller bitki 
sıralarının bitişiğinden geçirilerek, bitki sıralarının her iki tarafının ıslanması sağlanmıştır. AKKBS konusunda, 
lateraller iki bitki sırasının ortasından ve bitki sıralarına paralel olacak şekilde tertiplenmiştir. Bu konuda later-
aller, kendi arasında bir atlayarak nöbetleşe çalışarak sulama yapmaları sağlanmıştır. Böylece her sulamada bitki 
sırasının bir tarafı tam sulamadaki gibi sulanırken, diğer tarafı nispeten kuruluğa maruz bırakılmıştır. Bir sonraki 
sulamada ise, bir önceki sulamada kuru kalan kısım ıslatılırken, bir önceki sulamayı yapmış olan laterallerin vanası 
kapalı tutulmuştur. Sabit uygulamalı kısmi kök kuruluğu konusunda (SKKBS), parseldeki iki bitki sırasına bir 
lateral tertip edilmiş (lateral aralığı 90 cm) ve lateraller bitki sıralarının ortasına yerleştirilmiştir. Bu konuda her 
sulamada bitki sıralarının bir yanı sezon boyunca tam sulamadaki gibi sulanırken diğer tarafı sezon boyu kuruluğa 
maruz bırakılmıştır. 

Çizelge 2.1 Deneme alanına ait toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri

2012 yılı deneme parseli

Katman,
cm

Bünye
Hacim 
ağırlığı, 
gr/cm3

Tarla
kapasitesi

Solma
noktası

Faydalı su tutma 
kapasitesi EC pH Kireç

Org. Mad.

% mm % mm % mm % %
0-30 C 1.32 30.35 120.18 18.89 74.80 11.46 45.38 0.445 7.44 19.60 1.78
30-60 C 1.42 32.74 139.47 19.42 82.73 13.32 56.74 0.473 7.42 20.66 0.90
60-90 C 1.45 32.18 139.98 18.90 82.21 13.28 57.77 0.417 7.55 21.45 0.63
Toplam (0-90 cm) 399.63 239.74 159.89
2013 yılı deneme parseli

Katman,
cm

Bünye
Hacim 
ağırlığı, 
gr/cm3

Tarla
kapasitesi

Solma
noktası

Faydalı su tutma 
kapasitesi EC pH Kireç

Org. Mad.

% mm % mm % mm % %

0-30 C 1.35 32.52 131.70 20.80 84.24 11.72 45.38 0.555 8.06 19.91 1.35

30-60 C 1.40 33.19 139.40 20.69 86.90 12.50 56.74 0.754 8.07 21.72 1.40
60-90 C 1.43 33.15 142.21 19.95 85.58 13.20 57.77 0.570 8.24 22.07 1.43
                    Toplam (0-90 cm) 413.31 256.72 156.60

Çizelge 2.2 Çumra Meteoroloji İstasyonuna ait 2012 ve 2013 yılları ile uzun yıllık döneme ait bazı iklim verileri

Y
IL

Aylar Yıllık/
OrtalamaMeteorolojik 

veriler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20
12

Sıcaklık (°C) -1,3 -1,9 4,3 14,0 16,4 22,3 25,1 0.0 20,1 14,7 7,9 4,5 11.46

Nisbi nem(%) 83,1 81,8 61,5 41,7 54,2 40,5 36,1 0.0 37,8 62,4 78,2 78,6 59.63

Yağış (mm) 37,1 34,8 10,0 6,2 19,8 12,6 0.0 0,0 0,0 20,4 47,2 53,0 241.1

 Rüzgar (m/s) 2,0 1,3 1,8 1,9 1,4 1,7 1,8 0.0 1,1 0,7 0,8 1,2 1.43

20
13

Sıcaklık (°C) 2,2 5,1 7,9 12,0 18,8 21,4 22,8 22,6 18,1 10,0 7,8 -2,5 12.2

Nisbi nem(%) 78,8 70,9 55,2 58,7 45,8 39,5 38,3 37,0 41,7 52,6 65,4 81,3 55.4

Yağış (mm) 13,4 26,0 15,2 61,2 12,8 13,0 4,6 0,2 0,0 19,4 20,6 9,8 196.2

Rüzgar  (m/s) 2,0 1,4 1,8 1,5 1,5 1,8 2,1 1,5 1,2 1,3 0,8 1,0 1.49

(1
97

1-
20

13
)

Sicaklik (°C) -0,3 1,2 5,7 11,0 15,7 19,9 22,7 22,2 17,9 12,1 5,8 1,6 11.29

Nisbi Nem(%) 76,5 72,2 63,9 59,3 58,1 53,2 49,0 49,8 53,0 63,6 71,7 76,8 62.3

Yağış (mm) 35,3 29,2 31,7 40,0 36,6 19,5 5,2 4,0 8,7 29,6 34,7 42,9 317.4

Rüzgar (m/s) 1,0 1,2 1,3 1,2 1,0 1,1 1,2 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9 1.0

Buharlaşma 
*(mm)    

96.4 170.7 231.4 289.3 270.4 190.5 111.7 14,6 0.5 1375.5

*:Konya il merkezinde ölçülen değerlerdir.



II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

106

I.CİLT

Çizelge 2.3  Araştırma konuları

Konular Konu tanımlamaları
Ana konular (Azot seviyeleri)

N1 Deneme alanı toprak analizleri ile belirlenen azot ihtiyacının tamamının karşılanması (Tam azot konusu)
N2 N1 konusu azot miktarından %25 kısıntı yapılan konu
N3 N1 konusu azot miktarından  %50 kısıntı yapılan konu
Alt konular (Sulama konuları)

TS
Bitki kök bölgesi (0-90 cm) faydalı su kapasitesinin %35-40’ı tüketilince sulamanın yinelenmesi ve sulama 
ile eksilen nemi TK’ne ulaştıracak kadar sulama suyu uygulaması (Tam sulama konusu)

KS75
TS konusuna verilen sulama suyu miktarından %25 kısıntı yapılan “geleneksel kısıntılı sulama”

KS50 TS konusuna verilen sulama suyu miktarından %50 kısıntı yapılan “geleneksel kısıntılı sulama”

AKKBS
KS50 ile aynı miktar sulama suyunun verildiği ve her sulamada bitki kök bölgesinin bir yarısının değişimli 
şekilde sulandığı “Kısmi kök kuruluğu kısıntılı sulama”

SKKBS KS50 ile aynı miktar sulama suyunun verildiği ve sezon boyunca bitki kök bölgesinin bir yarısının sabit 
şekilde sulandığı “Kısmi kök kuruluğu kısıntılı sulama”

Araştırmada, tam sulama (TS) konusu ile 90 cm’ lik bitki kök bölgesi derinliğinden eksilen nemin eksiksiz olarak 
karşılanması amaçlanmıştır. Kısmi Kök Bölgesi Sulama uygulaması ile de, bitki sulama suyu ihtiyacının tam 
karşılandığı (TS) konuya verilen sulama suyu miktarının yarısı ile bitki kök bölgesinin yarısının TS’ deki gibi 
sulanması amaçlanmıştır. Bunun sağlanabilmesi için damlatıcı borunun damlatıcı debi ve aralığının toprak koşul-
larına uyumlu olması gerekir. Deneme alanına uygulanacak damla sulama sistemine ilişkin damlatıcı debi ve 
aralığının belirlenmesinde deneme parseli toprak bünye analizleri ve damlatıcı boru tarla testlerinden faydal-
anılmıştır. Deneme alanı toprakları kil bünyeye sahip olduklarından (Çizelge 2.1) damlatıcı debisi 2 l/h olarak 
seçilmiştir (Güngör ve ark.,1996; Yıldırım, 2008). Yıldırım (2008) belirttiği esaslara göre tarlada yapılan damlatıcı 
boru (lateral) testlerinde damlatıcı debisi 2 l/h ve damlatıcı aralığı 30 cm olan yuvarlak damlatıcı borunun ıslatma 
şerit genişliği yaklaşık 45 cm olarak belirlenmiştir. Lateral test süresi, bu çalışmada, bir sulamanın tamamlanması 
için gerekli olan süre (4 saat) kadar alınmıştır. Dolayısıyla araştırmada kullanılan damla sulama sisteminde, dam-
lacı debisi 2 l/h, aralığı 30 cm olan damlatıcılara sahip lateraller kullanılmıştır. Böylece, TS konusunda ıslatma 
oranı %100, AKKBS ve SKKBS konularında ise %50 olarak gerçekleşmiş olup, araştırmada planlanan AKKBS 
ve SKKBS konularında, her sulamada, bitki sulama suyu ihtiyacının %50’ si ile bitki kök bölgesinin bir yarısının 
tam sulamadakine benzer şekilde sulanması koşulu sağlanmıştır.

Araştırma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Tam su-
lama (TS) konusu tanık olarak planlanmış olup, deneme konularının sulama planı bu konuya göre uygulanmıştır. 
Bu konunun bitki kök bölgesi kullanılabilir su tutma kapasitesinin yaklaşık %35-40’ı tüketilince konulu sulamalar 
başlatılmış ve tüm ardıl sulamalar da aynı prensibe göre icra edilmiştir. 

Çalışmada toprak analizlerine dayalı gübreleme yapılmıştır. Dolayısıyla deneme alanı toprağının ekim öncesi ver-
imlilik durumunu ortaya çıkarabilmek için verimlilik analizleri yapılmıştır. Bu maksatla, deneme alanı toprağın-
da, bitki kök bölgesi derinliğinin 0-30, 30-60 ve 60-90 cm katmanlarından toprak örnekleri alınmıştır. Toprak 
örneklerinde mikro Kjeldahl yöntemine göre toplam azot (NH4+NO3) (Bremner, 1960; Jackson, 1962), Olsen’in-
“NaHCO3” metodu”yla elverişli fosfor (Olsen ve ark.,1954) analizleri yapılmıştır. Toprakta mevcut potasyum 
ise amonyum asetat metodu kullanılarak belirlenmiştir (Jackson, 1962; Kacar, 1994). Şekerpancarı bitkisinin iyi 
bir verim için saf madde olarak 9 kg P2O5/da, 27 kg K2O/da, 22 kg azot (N)/da gereksiniminin olduğu (Günşiray, 
1990; Arıoğlu, 1997) dikkate alınarak, çalışma kapsamında yapılan temel gübrelemede, bu değerler baz alınmıştır. 

Denemenin her iki yılında da tarla denemelerinin kurulduğu alanda, ekim öncesi (Mart ayı son hafta) 0-90 cm 
derinliğindeki toprak profilinin her horizonundan (0-30, 30-60 ve 60-90 cm) alınan toprak örneklerinde N, P, K 
analizleri yapılmıştır. Deneme öncesinde farklı derinliklerden alınan toprak örneklerinde yapılan total azot ve 
elverişli fosfor analizlerinde, toprak profilinde 2012 yılında 5.5 kg N/da ve 2.0 kg P2O5/da, 2013 yılında ise 6.0 
kg N/da ve 1.9 kg P2O5/da olarak bulunmuştur. Toprağın bitki kök bölgesi derinliğinde bulunan mineral azot ve 
elverişli fosfor miktarları, gübrelemede dikkate alınmıştır. Toprakta bulunan bu miktarlar, şekerpancarı için öner-
ilen miktarlardan düşülerek, ihtiyaç belirlenmiştir. Şekerpancarı bitkisi için önerilen 22 kg azot/da miktarı dikkate 
alındığında, 2012 yılında 16.5 kg azot/da ve 2013 yılında da 16 kg N/da ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Bu verilenler 
dikkate alındığında, araştırma kapsamında bulunan farklı azot seviyelerini oluşturan azot miktarları Çizelge 2.4 
’de verilmiştir. 
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Çizelge 2.4 Azot konuları ve uygulanan azot miktarları (kg/da)

Deneme yılı
Azot Konuları

Tam azot
(N1)

%25 kısıntılı azot (N2) %50 kısıntılı azot 
(N3)

2012 16.5 12.37 8.25
2013 16.0 12.0 8.0

Sonbaharda derin şekilde sürüm yapılan deneme alanı, kışı bu şekilde geçirmiştir. Baharda, Nisan ayının ilk 
haftasında, denemenin yürütüleceği alanda 18 kg/da DAP gübresi homojen olarak atılıp, rotatiller ile toprağa 
karıştırılarak arazi ekime hazır hale getirilmiştir. Tohum ekimi, deneme alanına, parseller oluşturulmadan bir bütün 
halinde yapılmış, potasyum sülfat gübresi tohum ekimi ile birlikte tabana uygulanmış ve bütün konulara eşit olarak 
verilmiştir. Tüm ana konularda, fosfor ve potasyum içerikli gübrelerin tamamı ile 3.5 kg/da azot DAP gübresi 
formunda tabana uygulanmıştır. Azotun geri kalanı ise üre gübresi formunda üst gübresi olarak ve 4 eşit parçaya 
bölünerek, ilk 4 sulamada fertigasyon yöntemiyle uygulanmıştır.

Tohum ekimi 2012 yılında 18 Nisan ve 2013 yılında ise 9 Nisanda yapılmıştır. Ekim işlemi,  45 cm sıra aralığı ve 
8 cm sıra üzeri olacak şekilde pönomatik mibzer ile gerçekleştirilmiştir. Ancak, 2013 yılında ekimden yaklaşık 
10 gün sonra yani çıkış döneminde başlayan ve şiddetli yağan yağış sebebi ile yeterli çıkış sağlanamadığından, 3 
Mayısta ekim yenilenmiştir. Tohum ekiminden sonra, homojen çimlenme ve çıkış sağlanabilmesi için her iki den-
eme yılında da birkaç kez yağmurlama yöntemi ile intaş sulaması yapılmıştır ve 20 mm sulama suyu uygulanmıştır.

Her iki deneme yılında da bitki sıraları düzgün bir şekilde çıkış yaptıktan sonra ve genelde 4-5 yapraklı seviyeye 
ulaşınca deneme parselleri oluşturulmuştur. Deneme alanı 2012 yılında 16 Mayıs, 2013 yılında ise 31 Mayıs 
tarihinde parsellere bölünmüştür. Bölme işleminde, bütün haldeki deneme parseli, önce aralarında 3.6 m boşluk 
alacak şekilde traktörle sürülerek 3 bloka, bloklarda aralarında 4 m boşluk kalacak şekilde kazık çakılarak, araları 
traktörle sürülerek 30 m uzunluğu olan ana konulara bölünmüştür. Ana konular da, aralarında 2.25 m boşluk olan 
30 m uzunluğunda ve 6 bitki sırasından oluşan (2.70 m × 30 m= 81 m2) alt konulara bölünecek şekilde, parsel ka-
zıkları çakılarak işaretlenmiştir. Daha sonra sulama konu parselleri arası boşlukta kalan bitkiler motorlu el çapası 
ile sürülerek temizlenmiştir. Deneme parselleri oluşturulduktan sonra, 2012 yılında 21 Mayıs’ta ilk çapa ve 2 
Haziranda ise parseldeki bitkiler sıra üzeri yaklaşık 20 cm olacak şekilde çapa ve seyreltme işlemleri yapılmıştır. 
Bitkide görülen Afit zararlısına karşı Temmuz ve Ağustos ayında olmak üzere “Metasystox R EC-25” isimli tarım 
ilacı ile 2 kez ilaçlama yapılmıştır. 2013 yılında 3-4 Haziran’da çapa ve seyreltme işlemi birlikte yapılmıştır.

Denemede bitki kök bölgesi derinliğinin (0-90 cm’ye kadar) toprak nemi, TDR –T3 prope cihazıyla ölçülmüştür. 
Bu amaçla parsel planlaması yapıldıktan sonra bir tekerrürdeki tüm deneme parsellerine (15 parsele) 100 cm 
derinliğe TDR-PVC tüpleri özel mekanizması aracılığı ile toprak içerisine düşey olarak yerleştirilmiştir. Tüpler 
yerleştirildikten sonra diplerine suyun sızmasını önlemek amacıyla önce tüplerin toprakla temas ettiği bölüm 
sıkıştırılmış daha sonra yine sızmayı önleyen bilezikler takıldıktan sonra tüplerin ağızları özel tapaları ile kapa-
tılmıştır. TDR-T3 Probe sözü edilen tüplerin içine 15-30, 30-45, 45-60, 60-75 ve 75-90 cm derinliklere sırası ile 
yerleştirilerek katman bazında toprak nemi m3/m3 cinsinden doğrudan ölçülerek okumaları yapılmıştır. 0-15 cm 
toprak katmanının nemi özel probu (3-rod probe P3) ile izlenmiştir.

Denemede, sulama zamanının belirlenmesi amacıyla toprak nem izlemesi tanık konudan (TS) yapılmıştır. Sula-
ma zamanının belirlenmesi amacıyla tanık konuda toprak nem izlemeleri, her sulamadan yaklaşık 3-4 gün sonra 
sürekli yapılmıştır. Diğer konularda ise nem ölçümü her sulama öncesi yapılmıştır. %50 kısıntılı sulama uygulanan 
konularda TDR ile nem ölçümü yapılamadığı durumlarda, nem gravimetrik yöntemle belirlenmiştir. Tohum eki-
minde ve hasatta tüm konularda toprak nemleri ise gravimetrik yöntemle belirlenmiştir.

2012 deneme yılında 6 Ekim, 2013 yılında ise 28 Eylül tarihinde elle hasat yapılmıştır. Bütün deneme parsellerinde, 
her bir parselin merkez iki sırası dikkate alınarak ve bu iki sıranın uçlarından 5’er m’lik kısım hariç tutularak, hasat 
parselleri oluşturulmuştur. Böylece kenar etkileri çıkarıldıktan sonra geriye kalan 0.9 m × 20 m boyutlarındaki 18 
m² ‘ lik bir alan hasat edilerek değerlendirmeye alınmıştır.

Araştırma konularının hasat parsellerinden hasat edilen şekerpancarı kökleri önce Türkiye Şeker Fabrikaları Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Şeker Enstitüsü’nün Ilgın’da bulunan öğütme ünitesine gönderilmiştir. Burada yapılan 
öğütme sonucunda alınan örnekler, yetkililerce analiz için Ankara şeker Enstitüsü laboratuarına teslim edilmiştir. 
Şeker Enstitüsü laboratuvarında soğuk digestion metoduna göre şeker oranı, refraktometre ile kuru madde (ICUM-
SA,1958), Sodyum (Na) ve Potasyum (K) (Kubadinov, 1972) ve zararlı azot (Kubadinov ve Weieninger, 1972) 
tayinleri yapılmıştır.
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Reinefeld ve ark, (1974) tarafından geliştirilen aşağıdaki eşitlik kullanılarak konuların arıtılmış şeker verimi 
(AŞV) hesaplanmıştır. 

AŞV= AŞO × KV 

AŞO=P - 0.343 (Na+K) + 0.094×ZA+ 0.29

Eşitliklerde;

AŞV= Arıtılımış (net) şeker verimi (kg/da) 

AŞO= Arıtılmış şeker oranı (%)

P=Digestion (%)

Na=Sodyum (mmol/100 gr kök)

K= Potasyum (mmol/100 gr kök)

ZA= Zararlı azot(mmol/100 gr kök) 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1.Şekerpancarı Kök Kalite Parametreleri

2012 yılında tohum ekimi 18 Nisan ve hasat ise 6 Ekimde yapılmıştır. 2013 yılında ise tohum 9 Nisanda ekilmiş, 
ancak, ekimden yaklaşık 10 gün sonra yani çıkış döneminde başlayan ve şiddetli yağan yağış sebebi ile oluşan 
sıkışma ve kaymak tabakası nedeni ile yeterli çıkış sağlanamamıştır. 

Bu nedenle toprak tava gelince 3 Mayısta tohum ekimi yenilenmiştir. Yani 2013 yılında mükerrer ekim yapılmıştır. 
2012 yılında tarla deneme süresini kapsayan 18 Nisan – 6 Ekim 2013 tarihleri arasındaki bitki yetişme gün sayısı 
170 gün,  2013 yılında deneme süresini kapsayan 3 Mayıs - 28 Eylül 2013 tarihleri arasını kapsayan yetişme gün 
sayısı ise 148 gün olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 2013 yılında tohum ekimi, birinci yıla göre yaklaşık 16 gün 
geç yapılmış ve toplam yetişme süresi de 22 gün daha kısa olmuştur. 

Mükerrer ekim,  şekerpancarında verim ve kalite düşüklüğüne neden olduğu için istenmeyen bir durumdur. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 2013 yılı kök ve şeker verimleri 2012 yılına göre belirli oranda daha 
düşük gerçekleşmiştir. Bunun sebebi 2013 yılında uygulanan mükerrer ekim ve yetişme gün sayının daha kısa 
gerçekleşmek zorunda kalmasından kaynaklanmıştır. Hasat zamanının Ankara Şeker Enstitüsü elemanlarınca be-
lirlenmiş olması, yetişme gün sayılarının eşit olmasını engellemiştir. Yukarıda açıklanan sebeplerle 2013 yılı ürün 
verim ve kalitesi 2012 yılına göre belirli oranda daha düşük gerçekleşmiştir. Bu nedenle araştırma sonuçlarının 
istatistiksel değerlendirmesi yıllar bazında yapılmıştır.

3.1.1.Digestion (Şeker Varlığı) (%)

Damla yöntemiyle farklı sulama teknikleriyle uygulanan farklı azaltımlı su ve azot miktarlarının kök şeker varlığı-
na etkisi Çizelge 3.1’de verilmiştir. Şekerpancarı kök örneklerinin şeker içeriğine her iki deneme yılında da su-
lama konuları önemli etki yaparken, azot seviyeleri ile sulama konusu × azot seviyesi interaksiyonu önemli etki 
yapmamıştır. 

2012 deneme yılında, şekerpancarının sulama suyu ihtiyacından yapılan kısıntının miktarı arttıkça,  kökün şeker 
varlığı da artmıştır. TS konusunun (tanık) digestion değeri %19.83 iken, %25 kısıntı içeren KS75 konusunda %20
.74, sulama suyu ihtiyacından %50 azaltım yapılan KS50 konusunda %21.39, SKKBS konusunda %21.43 ve 
AKKBS konusunda ise %21.75’e ulaşarak önemli oranda artmıştır. Şekerpancarının azot ihtiyacından yapılan 
kısıntı miktarı arttıkça kökün şeker varlığı kısmi bir artış göstermiş olup, N1 konusunda (tanık)   %20.84 iken, 
%50 kısıntı yapılan N3 konusunda %21.13’e çıkmıştır. Ancak, bu artışlar istatistik olarak önemli bulunmamıştır. 
2013 yılında da sulama suyu ihtiyacından yapılan kısıntı miktarı arttıkça kökün şeker içeriği %18.83 den %20.89’a 
ulaşarak önemli ölçüde artış göstermiştir.
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Çizelge 3.1 Araştırma konularının kök şeker varlığı (digestion) değerleri (%)

2012 yılı
Sulama Konuları Azot Seviyeleri

OrtalamaN1 N2 N3
TS 19,50 19,90 20,08 19,83 c
KS75 20,75 20,75 20,70 20,74 b
KS50 21,06 21,48 21,61 21,39 a
  AKKBS 21,61 21,85 21,81 21,75 a
SKKBS 21,27 21,65 21,37 21,43 a
Ortalama 20,84 21,13 21,12 21,03
2013 yılı
Sulama Konuları Azot Seviyeleri

OrtalamaN1 N2 N3
TS 18,50 18,93 19,05 18,83 c

KS75 19,48 20,42 19,66 19,85 b
KS50 19,87 20,86 20,05 20,26 ab
AKKBS 20,82 20,85 21,01 20,89 a
SKKBS 20,00 20,72 20,64 20,45 ab
Ortalama 19,74 20,35 20,08 20,06

En yüksek digestion değeri her iki deneme yılında da AKKBS konusunda gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre, dam-
la yöntemiyle şekerpancarı sulama suyu ihtiyacının AKKBS tekniğiyle %50 eksik karşılanması, tam karşılanması-
na (TS) göre kök şeker varlığını yaklaşık 2 puan arttırmış olup, bu artış çiftçi için ek kök verimi ve gelir demektir.

3.1.2.Sodyum

Sulama suyu ve azot ihtiyacından farklı seviyelerde kısıntı yapılması ve damla yöntemiyle farklı tekniklerle uygu-
lanmasının şekerpancarı köklerinde sodyum içeriğine etkisi Çizelge 3.2 ’de verilmiştir. Çizelgeden de görüleceği 
gibi her iki deneme yılında sulama konuları, farklı azot seviyeleri ve sulama konusu × azot seviyesi interaksiyonu 
kök sodyum içeriğine önemli bir etki yapmamıştır. 

Çizelge 3.2 Araştırma konuları kök sodyum içerikleri (mmol/100 gr kök)

2012 yılı
Sulama Konuları Azot Seviyeleri

OrtalamaN1 N2 N3
TS 0,82 0,78 0,36 0,65
KS75 0,61 0,51 0,47 0,53
KS50 0,94 0,78 0,49 0,74
AKKBS 0,72 0,51 0,51 0,58
SKKBS 0,81 0,54 0,41 0,59
Ortalama 0,78 0,62 0,45 0,62
2013 yılı
Sulama Konuları Azot Seviyeleri

OrtalamaN1 N2 N3
TS 0,99 1,08 0,96 1,01

KS75 1,20 0,84 0,95 1,00
KS50 1,23 1,15 1,07 1,15
AKKBS 1,05 0,99 0,94 0,99
SKKBS 1,03 1,09 1,10 1,07
Ortalama 1,10 1,03 1,00 1,05

2012 yılında ortalama 0.94 ile en yüksek potasyum içeriği KS50N1 kombinasyonunda, en düşüğü ise 0.36 ile 
TSN3 kombinasyonunda gerçekleşmiş durumdadır. 2013 deneme yılında ise, kök sodyum içeriği tüm konularda, 
2012 yılına göre daha yüksek gerçekleşmiş olup, ortalama en yüksek potasyum varlığı 1.23 değeri ile KSN1 ve en 
düşüğü 0.84 değeri ile KS75N2 kombinasyonundan elde edilmiştir. Ancak bu farklılıklar istatistik açıdan önemli 
bulunmamıştır.



II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

110

I.CİLT

3.1.3.Potasyum

Şekerpancarının sulama suyu ve azot ihtiyacından oluşturulan kısıntılı sulama ve azot seviyelerinin farklı dam-
la sulama teknikleriyle uygulanması sonucu elde edilen şekerpancarının kök potasyum içeriği değerleri Çizelge 
3.3’ de verilmiştir. Şekerpancarı kök potasyum içeriklerine ilişkin varyans analiz sonuçlarına göre, kök potasyum 
içeriğine sulama konularının etkisi her iki deneme yılında da önemli bulunurken, azot kısıntı seviyeleri ile sulama 
konusu × azot seviyesi interaksiyonu her iki yıl içinde önemli bulunmamıştır.

Çizelge 3.3 ’den görüleceği gibi, 2012 yılında, şekerpancarı sulama ihtiyacının %50’sinin uygulandığı AKKBS ve 
SKKBS sulama konularında kök potasyum içeriği daha düşük, tanık konu (TS) ve diğer geleneksel %25 (KS75) 
ve %50 (KS50) kısıntılı sulama konularında ise daha yüksek gerçekleşmiştir. 

Azot ihtiyacından yapılan kısıntı oranı arttıkca kök potasyum içeriği azalmış, N1 konusunda 4.93 olan değer N3 
konusunda 4.74’e düşmüştür. Kök potasyum içeriği en yüksek 5.10 ile KS50N1 kombinasyonunda, 4.41 değeri ile 
en düşük SKKBSN3 kombinasyonunda görülmüştür. Ancak bu değişimler istatistik açıdan önemli bulunmamıştır. 
2013 yılında sulama konuları bazında kökte ortalama potasyum içeriği en düşük 4.18 ile TS konusunda, en yüksek 
ise 4.77 ile AKKBS konusunda gerçekleşmiştir. 

AKKBS konusu ile aynı miktar sulama suyu uygulanan KS50 ve SKKBS konularında ise sırasıyla 4.53 ve 4.38 
mmol/100 gr değerleri elde edilmiştir. 2013 yılı için en yüksek kök potasyum içeriği AKKBSN1 kombinasyonun-
da (5.18 mmol/100 gr) ve en düşüğü ise 4.14 değeri ile TSN1 kombinasyonunda gerçekleşmiştir. Ancak bu değişim 
istatistik açıdan önemli bulunmamıştır.

Çizelge 3.3  Araştırma konuları kök potasyum içerikleri (mmol/100 gr kök)

2012 yılı
Sulama Konuları Azot Seviyeleri

OrtalamaN1 N2 N3
TS 5,05 4,87 4,78 4,90 a

KS75 4,92 5,06 5,04 5,01 a
KS50 5,10 4,93 4,85 4,96 a

AKKBS 5,01 4,81 4,63 4,81 ab
SKKBS 4,59 4,50 4,41 4,50 b

Ortalama 4,93 4,83 4,74 4,84
2013 yılı

Sulama Konuları Azot Seviyeleri
OrtalamaN1 N2 N3

TS 4,14 4,25 4,16 4,18 b

KS75 4,37 4,39 4,25 4,34 b
KS50 4,44 4,36 4,80 4,53 ab

AKKBS 5,18 4,49 4,63 4,77 a
SKKBS 4,29 4,32 4,53 4,38 b

Ortalama 4,48 4,36 4,47 4,44

3.1.4.Zararlı Azot

Bitki sulama suyu ve azot ihtiyacından farklı seviyelerde kısıntı yapılarak oluşturulan sulama ve azot miktarlarının 
farklı damla sulama teknikleriyle uygulanmasının şekerpancarının kök örneklerinin zararlı azot içeriğine etkisi 
Çizelge 3.4’ de verilmiştir. 

Kök örneklerinin zararlı azot içeriğine denemenin her 2 yılında da sulama konularının etkisi önemli bulunurken, 
azot konuları ve sulama x azot konuları interaksiyonu önemli bir etki yapmamıştır.
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Çizelge 3.4 Araştırma konuları kök zararlı azot içerikleri (mmol/100 gr kök)

2012 yılı
Sulama Konuları Azot Seviyeleri

OrtalamaN1 N2 N3
TS 2,43 1,82 1,32 1,86 b
KS75 2,44 1,92 1,68 2,01 b
KS50 3,78 2,70 2,05 2,85 a
AKKBS 3,71 3,04 2,01 2,92 a
SKKBS 3,39 2,68 1,72 2,60 a
Ortalama 3,15 2,43 1,76 2,45
2013 yılı
Sulama Konuları Azot Seviyeleri

OrtalamaN1 N2 N3
TS 2,24 2,00 1,72 1,99 b

KS75 3,04 2,48 2,19 2,57 b
KS50 4,15 3,53 3,92 3,87 a
AKKBS 4,52 3,70 3,51 3,91 a
SKKBS 3,89 3,52 3,56 3,66 a
Ortalama 3,57 3,04 2,98 3,20

Sulama konuları bazında incelendiğinde kök örneklerinin zararlı azot içeriklerinin 2012 yılında 2013 yılı değer-
lerinden daha düşük olduğu görülmektedir. Yine her iki deneme yılında da, bitki sulama suyu ihtiyacının %50’sin-
den oluşturulan sulama suyunun damla yöntemiyle farklı tekniklerle uygulandığı konularda (KS50, AKKBS ve 
SKKBS) kök zararlı azot içeriklerinin daha yüksek gerçekleştiği ve bu üç konunun zararlı azot içerikleri arasında 
istatistik acıdan bir fark olmadığı Çizelge 3.4’ den görülmektedir. Sulama konuları bağlamında TS konusu her 
iki deneme yılında da kökte en düşük zararlı azotu,  AKKBS konusu ise en yüksek zararlı azotu ihtiva eden konu 
olmuştur.  Bu bağlamda kısaca ifade etmek gerekirse, sulama suyu ihtiyacından yapılan kısıntı miktarı arttıkca kök 
zararlı azotu artmıştır. Her iki deneme yılında bitki azot ihtiyacının tam karşılandığı konuda (N1) ortalama kök 
zararlı azotu en yüksek (2012 de 3.15 ve 2013 de 3.57), azot ihtiyacının yarısının karşılandığı N3 konusunda ise en 
düşük (2012 de 1.76 ve 2013 de 2.98) zararlı azot değerleri elde edilmiştir. Ancak bu değişim miktarları istatistik 
açıdan önemli bulunmamıştır.

3.2.Arıtılmış Digestion

Damla yöntemiyle farklı teknikleriyle uygulanan ve bitki sulama suyu ve azot ihtiyacının belirli seviyelerinden 
oluşan kısıntılı su ve azot miktarlarının şekerpancarının arıtılmış şeker varlığına etkileri Çizelge 3.5’ de verilmiştir. 
Araştırma konularının arıtılmış şeker oranına ilişkin varyans analiz sonuçlarına göre, şekerpancarı kök örnekleri-
nin arıtılmış şeker oranı üzerine farklı sulama teknikleriyle uygulanan sulama suyu miktarı her iki deneme yılında 
da %1 düzeyinde önemli iken, farklı azot seviyeleri ve sulama konusu × azot seviyesi interaksiyonunun arıtılmış 
digestion üzerine etkisi önemli bulunmamıştır.

Çizelge 3.5 Araştırma konularının arıtılmış digestion değerleri (%)

2012 yılı
Sulama Konuları Azot Seviyeleri

OrtalamaN1 N2 N3
TS 16,97 17,51 17,90 17,46 a-c
KS75 18,34 18,37 18,37 18,36 a-c
KS50 18,35 18,98 19,31 18,88 ab-bc
AKKBS 19,00 19,45 19,57 19,34 b-a
SKKBS 18,81 19,38 19,27 19,15 c-b
Ortalama 18,29 18,74 18,88 18,64
2013 yılı
Sulama Konuları Azot Seviyeleri

OrtalamaN1 N2 N3
TS 16,21 16,60 16,84 16,55 b

KS75 16,93 18,08 17,38 17,46 a
KS50 17,08 18,32 17,38 17,59 a
AKKBS 17,96 18,37 18,19 18,17 a
SKKBS 17,52 18,24 18,08 17,95 a
Ortalama 17,14 17,92 17,57 17,55



II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

112

I.CİLT

Sulama suyu ihtiyacından artan seviyede kısıntı uygulaması 2012 yılında arıtılmış şeker içeriğini artırmış, tanık 
konuda (TS) arıtılmış şeker oranı %17.46 iken AKKBS sulama tekniğinde %19.34’e çıkarak önemli oranda art-
mıştır. 2013 yılında da bitki sulama suyu ihtiyacından yapılan kısıntının arttırılması arıtılmış şeker oranını arttırmış 
olup, tanık konuda %16.55 olan arıtılmış şeker oranı AKKBS sulama tekniğinde %18.17’ye ulaşarak önemli oran-
da artış göstermiştir. 

Her iki deneme yılında da sulama suyu ihtiyacından %50 kısıntı uygulanan KS50, AKKBS ve SKKBS sulama 
tekniklerinde arıtılmış şeker oranı en yüksek değerlere ulaşmıştır. Her iki deneme yılında da azalan N uygulaması 
arıtılmış şeker oranında önemli değişikliğe neden olmamış ve arıtılmış şeker oranını 2012 yılında %18,29 dan 
%18,88’e ve 2013 yılında da %17.14’den %17.57’ye çıkarmıştır. 

Arıtılmış şeker oranının en yüksek değerine 2012 yılında %19.57 ile AKKBSN3 kombinasyonunda, 2013 yılında 
ise %18.37 değeri ile AKKBSN2 kombinasyonunda ulaşılmıştır. En düşük değerlere ise her iki deneme yılında da 
TSN1 kombinasyonunda görülmüş olup, 2012 yılında %16.97 ve 2013 yılında %16.21 olmuştur. Arıtılmış şeker 
oranında görülen bu değişiklikler her iki deneme yılı içinde istatistik acıdan önemli bulunmamıştır.

3.3.Arıtılmış Şeker (Net Şeker) Verimi

Araştırma konularının beyaz şeker verim değerleri Çizelge 3.6 ’da verilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre, 
beyaz şeker verimi üzerine farklı sulama teknikleriyle farklı kısıntılı sulama uygulamalarının etkisi, istatistiksel 
olarak her iki deneme yılında da önemli iken, kısıntılı azot uygulaması ve sulama konusu x azot seviyesi interak-
siyonu önemli bulunmamıştır.

Çizelge 3.6 Konuların arıtılmış şeker (Net şeker) verimleri (kg/da)

2012 yılı
Sulama Konuları Azot Seviyeleri Ortalama

N1 N2 N3
TS 1734,6 1632,9 1691,5 1686,4 a
KS75 1564,2 1617,1 1573,8 1585,0 b
KS50 1120,9 1190,3 1227,6 1179,6 d
AKKBS 1347,9 1333,6 1410,1 1363,8 c
SKKBS 1163,9 1304,1 1270,0 1246,0 d
Ortalama 1386,3 1415,6 1434,6 1412,2
2013 yılı
Sulama Konuları Azot Seviyeleri

OrtalamaN1 N2 N3
TS 1372,6 1395,7 1399,8 1389,4 a

KS75 1288,1 1360,9 1304,9 1317,9 a
KS50 1023,2 1106,0 1065,6 1064,9 b
  AKKBS 1130,4 1132,1 1121,3 1127,9 b
SKKBS 1085,9 1140,8 1145,0 1123,9 b
Ortalama 1180,0 1227,1 1207,3 1204,8

2012 yılı net şeker verim değerleri incelendiğinde, sulama seviyelerine bağlı olarak sulama suyu ihtiyacının tam 
karşılandığı TS konusundan ortalama olarak en yüksek beyaz şeker verimi (ortalama 1686.4 kg/da) elde edilirken 
bunu, sırasıyla KS75 (1585 kg/da), AKKBS (1363.8 kg/da), SKKBS (1246 kg/da) ve KS50 (1179.6 kg/da) konusu 
izlemiştir. Çizelge 3.6’ dan görüleceği gibi istatistiksel olarak %1 hata seviyesinde TS konusu birinci sınıfta, KS75 
konusu ikinci sınıfta ve AKKBS üçüncü sınıfta yer almıştır. SKKBS ve KS50 konuları ise en düşük beyaz şeker 
verim grubunda yeralmıştır. 2012 yılında bitki azot ihtiyacından yapılan kısıntı miktarı arttıkca ortalama beyaz 
şeker verimlerinde de nispi bir artış olmuştur. Azot seviyelerine bağlı olarak ortalama en yüksek arıtılmış şeker 
verimi N3 (1434.6 kg/da) konularından elde edilirken bunu N2 (1415.6 kg/da) ve N1 (1386.3 kg/da)  konuları 
izlemiştir. N3, N2 ve N1 deneme konuları arasındaki bu farklılık istatistiksel acıdan önemli bulunmamıştır. 2012 
yılı deneme sonuçlarına göre en yüksek beyaz şeker verimi TSN1 kombinasyonundan (1734 kg/da) ve en düşük 
beyaz şeker verimi ise 1120.9 kg/da ile KS50 kombinasyonundan elde edilmiştir. Ancak bu farklılıklar istatistiksel 
acıdan önemli bulunmamıştır.

2013 yılında sulama konuları bazında TS ve KS75 konuları beyaz şeker veriminde ortalama olarak en yüksek 
verim grubunu oluşturmuş, sulama suyu ihtiyacından %50 kısıntı uygulanan AKKBS, SKKBS ve KS50 sula-
ma teknikleri ise en düşük beyaz şeker verim grubunda yer almıştır. Bu sonuçlara göre, sulama suyu ihtiyacının 
%50’sinden oluşturulan sulama suyu miktarının farklı tekniklerle uygulanması (AKKBS, SKKBS ve KS50) beyaz 
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şeker verimleri üzerinde önemli bir etkiye neden olmamıştır.   2013 yılında en yüksek net şeker verimi 1399.8 kg/
da ile TSN3 kombinasyonunda gerçekleşirken, en düşüğü ise 1023 .2 kg/da ile KS50N1 kombinasyonundan elde 
edilmiştir. 

Bu sonuçlara göre sulama suyu ihtiyacından yapılan kısıntının miktarı arttıkca beyaz şeker verimi olumsuz şekilde 
etkilenmiş, fakat azot ihtiyacından yapılan kısıntılar beyaz şeker veriminde olumsuz bir etki oluşturmamıştır. Bu 
husus dikkate alınarak sulama suyu ihtiyacından yapılan kısıntılar ve uygulanan sulama tekniklerinin su tasarrufu 
ve net şeker verimine etkisi incelendiğinde; şekerpancarı sulama suyu ihtiyacından %25 kısıntı yapılan KS75 
konusu ortalama net şeker veriminde %6 (2012 yılı) ve %5.2 (2013 yılı) azalmaya neden olmuştur. Farklı su-
lama teknikleriyle %50 azaltımlı sulama suyu uygulamaları daha düşük net şeker verimleriyle sonuçlanmıştır. 
Sulama suyu ihtiyacının %50’sinden oluşturulan sulama suyu miktarının KS50, AKKBS ve SKKBS gibi sulama 
teknikleriyle uygulanması net şeker verimini 2012 yılında sırasıyla %30, %19.1 ve %26.1, 2013 yılında ise sırasıy-
la %23.3, %18.8 ve %19.0 azalmasına neden olmuştur.

SONUÇ

Şekerpancarında sulama suyu ihtiyacından azaltım uygulaması kök şeker içeriğini ve arıtılmış oranını önemli 
ölçüde arttırmıştır. Özellikle damla yöntemi ile kısmi kök bölgesi sulama tekniği uygulaması şeker oranını en 
çok arttıran uygulama olmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, şekerpancarı azot ihtiyacının eksiksiz 
karşılanması ile %25 ve %50 eksik karşılanması kalite faktörleri üzerinde bir etkiye neden olmamış ve dolayısıyla, 
bölgede toprak azotu dahil olmak üzere şekerpancarına damla yöntemi sulama koşullarında saf olarak 15 kg/da 
azotun yeterli olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Teşekkür:

Bu bildiri TÜBİTAK tarafından desteklenen 111O286 nolu projeden üretilmiştir. Proje bütçesini karşılayan TÜBİ-
TAK’ a teşekkür ederiz.
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UZAKTAN ALGILAMA VE MODELLEME YÖNTEMLERİ İLE  
KONYA KAPALI HAVZASINDA SU BÜTÇESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR  

SU KAYNAKLARI MİKTARININ BELİRLENMESİ2

M. Gokmen1

1Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, Türkiye (mustaf.gokmen@gmail.com)

Özet

Kurak ve yarı-kurak bölgeler, kısıtlı su kaynaklarına sahip olmaları ve buna karşın özellikle tarım faaliyetlerine 
bağlı olarak eldeki su miktarı ve talep arasındaki belirgin dengesizlik nedeniyle, iklim ve insan etkilerine karşı 
çok hassastır. Bu bölgelerde, su bütçesi girdi ve çıktılarının miktarı ve mekânsal dağılımının doğru biçimde he-
saplanması yalnızca önemli bir bilimsel problem değil aynı zamanda doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi 
ve ekosistem tahribatının engellenmesi için önemlidir. 2013 yılında tamamlanan doktora araştırmamın ana amacı, 
uzaktan algılama ve modelleme yöntemlerini entegre ederek, yarı-kurak ve su-kısıtlı Konya kapalı havzasında su 
girdi/çıktıları, ekosistemlerinin sağlığı ve bunlar arasındaki ilişkilerin mekânsal ve zamansal dağılımının değer-
lendirmek idi.

Yapılan su bütçesi analizleri sonucunda, Konya havzasında 2000-2010 yılları arasında, yağışa ilave olarak, orta-
lama toplam sulama amaçlı su tüketiminin 3000 hm3·yıl-1 mertebesinde gerçekleştiği, bunun %20 civarında yüzey 
sularından geri kalanının ise yeraltı suyu kaynaklarından temin edildiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, Konya 
ovasında sulu tarıma dönüşüme bağlı olarak 2000-2010 yılı arasında tarım arazilerinden buharlaşmanın (ET) yıl-
da ortalama 63 hm3·yıl-1 oranında yükselirken, yeraltı suyu girdisine bağımlı sulak alanlarda ise buharlaşmanın 
yılda ortalama 2.1 hm3·yıl-1 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise, havzadaki toplam 
sürdürülebilir su verimi miktarı, yağış ve buharlaşma dağılımları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Anahtar kelimeler: uzaktan algılama, su bütçesi, sürdürülebilir su kaynakları, yağış, buharlaşma, Konya kapalı 
havzası

Integrating Remote Sensing and Modelling Approaches for Determining the Water Budget and Sustainable 
Water Resources in the Konya Closed Basin 

Abstract

Arid and semi-arid regions are highly vulnerable to anthropogenic and climate effects due to their scarce water 
resources, usually with a clear imbalance and a widening gap between the demand and the availability of water, 
mainly due to agricultural activities. Therefore, acquiring accurate knowledge of both precipitation and evapo-
transpiration and their spatial distribution in arid and semi-arid regions are both considered important challenges in 
the scientific community and essential for a sustainable water/land resources management and preventing the deg-
radation of ecosystems. Main objective of the PhD thesis, on which this paper is based, was to effectively utilize 
and integrate earth observation methods to improve the spatio-temporal assessment of the hydrological fluxes and 
the ecosystem’s health and their inter-relations at a large semi-arid basin scale through taking a prominent example 
of a semi-arid region, namely The Konya basin in Turkey.

According to the water budget analyses, the average quantity of supplementary irrigation for the croplands was 
3,000 hm3 y-1 during 2000-2010 period, with the source of about 80% from groundwater and 20% from surface wa-
ter. Besides, spatiotemporal trend assessment from 2000 to 2010 revealed that the total evapotranspiration from the 
croplands has been increasing about 63 hm3 y-1, while evapotranspiration from the wetlands has been decreasing 
with a rate of -2.1 hm3 y-1. Lastly, based on the spatiotemporal precipitation and evapotranspiration distributions, 
the quantity of sustainable water resources in the basin was calculated.    

2 Bu bildiri, “Gokmen (2013c): Earth Observation for Quantifying Ecohydrological Fluxes and Interrelations (A regional Case: The Konya Closed Basin“ 
doktora tezinden hazırlanmıştır.
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Giriş

Birçok kurak ve yarı kurak bölgenin yeraltı suyu kaynakları, 1950’li yıllardan beri, başta sulama amaçlı su çekim-
leri olmak üzere çeşitli insan-kaynaklı faktörlerin etkisi altındadır. Bu sulama amaçlı su kullanımları sonucunda 
genellikle yeraltı suyu seviyesi alçalmakta ve aküfer deposunda bir kayba yol açmaktadır (Green et al., 2011). 
Uzun dönemler boyunca yeraltı suyundan çekimlerin yeraltı suyu beslenme miktarını aşması durumunda, yeraltı 
suyu kaynaklarında geri dönülmez kayıplar oluşmaktadır (Gleeson et al., 2010). Böyle durumlar için Wada et al. 
(2012) “yenilenebilir olmayan yeraltı suyu çekimleri” terimini kullanmaktadır. 

 Yeraltı suyu aküferlerinin (ve diğer su kaynaklarının) sürdürülebilirliğini sağlamak için, su kullanım limitlerinin 
su dengesi hidrolojik prensiplerini esas alarak belirlenmesi büyük önem arz eder. Dolayısıyla, havzadaki su girdi 
ve çıktılarının (özellikle yağış ve buharlaşma) mekânsal ve zamansal dağılımlarının doğru biçimde hesaplanması, 
özellikle kurak bölgelerdeki kısıtlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini desteklemek için olmazsa olmazdır. 

Bu çalışmada, uzaktan algılama (UA), modelleme ve saha ölçümlerini entegre ederek hesaplanan yağış (P), evapo-
transpirasyon (ET: buharlaşma ve terleme toplamı) verileri kullanılarak, Konya Kapalı Havzasında su bütçesinin 
ve sürdürülebilir su kaynakları miktarının dağılımı sunulmaktadır. Dünyanın en büyük endorheic havzalarından 
biri olan Konya Kapalı Havzası, yeraltı suyu kaynakları yoğun biçimde insan kaynaklı etkilere maruz kalan böl-
gelere önemli bir örnek teşkil etmektedir. Özellikle 1970’li yıllardan bu yana artarak devam eden sulama amaçlı 
yeraltı suyu çekimleri, havzadaki yer altı suyu seviyesinin yaklaşık olarak ortalama 1 m yıl-1 oranında düşmesine 
yol açmıştır (Bayarı et al., 2009). 

Materyal ve Metod

Çalışma sahası

İç Anadolu bölgesinde yer alan Konya Kapalı Havzası (KKH), 36.8° N 31.0°E ve 39.5° N 35.1° E enlem ve boyl-
amları arasındadır (Şekil 1). Yaklaşık 54,000 km2 yüzey alanına sahip olan KKH, havzanın deşarj kısmını teşkil 
eden Tuz Gölü civarında 900 m’den başlayıp havzanın memba bölümünü teşkil eden güney ve güney doğudaki 
Toros dağlarında 3,500 m yüksekliğe kadar ulaşmaktadır. KKH, sahip olduğu geniş ovalar nedeniyle, Türkiye’nin 
en önemli tarım alanlarından biridir. Tuz Gölü’nün yanı sıra, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü 
de havzada bulunmaktadır. Ayrıca, havzada çok sayıda tatlı ya da acı sucul ortamlar ve sulak alanlar bulunmakta 
iken, bunların büyük kısmı yeraltı suyu seviyesinin düşmesine bağlı olarak halihazırda kurumuş bulunmaktadır. 

Şekil 1 Çalışma sahasının coğrafi konumu (sol üstte), vejetasyon dağılımı (Leaf Area Index, sağ üstte), ve SRTM-tabanlı dijital yükseklik haritası. 
(Gokmen et al., 2012’den uyarlanmıştır)

Kurak ve yarı-kurak bir iklime sahip olan KKH’de havza ölçeğinde uzun dönemli yıllık ortalama yağış 380 mm 
iken (kaynak: DSİ), yağışın dağılımı havzanın ova kısımlarında 250 mm’den başlayıp dağlık alanlarda 1,000 
mm’nin üzerine çıkmaktadır (Gokmen et al., 2013a).

Arazi örtüsü, havzanın ova bölümlerinde geniş alanlar kaplayan sulu ve kuru tarım arazileri ile onları çevreleyen 
seyrek bozkır bitkileri arasında değişmekte iken, havzanın dağlık bölümlerinde orman ve çalılık örtüsüne de rast-
lanmaktadır (Şekil 2).
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Şekil 2 Konya havzasının CORINE arazi örtüsü sınıflandırma haritası (Kaynak: (Mülga) Çevre ve Orman Bakanlığı).

Yağış dağılımı 

UA-tabanlı yağış verileri ve yağış-ölçer saha verilerinin toplam yağışa (P) kar eşdeğer suyu (SWE) katkısını ye-
terince temsil etmemesi nedeniyle, aylık ve yıllık toplam yağışın mekânsal dağılımını belirlemek için yağmur ve 
SWE miktarları ayrı ayrı hesaplanarak toplanmıştır. 

Yağmur dağılımının hesaplanmasında hata payını azaltmak amacıyla, TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mis-
sion) uydusundan elde edilen UA-tabanlı yağış verisi ile Konya havzasında bulunan yağış-ölçer verileri entegre 
bir şekilde kullanılmıştır. 25*25 km grid çözünürlüğünde ve çeşitli zaman aralıklarında veri sağlayan TRMM uy-
dusunun aylık veri sağlayan TRMM-3B43 kodlu ürünü bu çalışmada kullanılmıştır (http://mirador.gsfc.nasa.gov/
collections/TRMM_3B43__006.shtml). 

Kar eşdeğer suyu dağılımı ise, çok değişkenli doğrusal regresyon yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Regre-
syon parametrelerini belirlemek için bağımlı değişken olarak kar ölçüm istasyonlarından elde edilen saha verileri 
kullanılırken (kaynak: DSİ), bağımsız değişkenler olarak ise MODIS uydusundan elde edilen 8-günlü kar örtüsü 
verisi ile havzaya ait dijital yükseklik modelinden elde edilen istasyon yükseklikleri kullanılmıştır. Yağmur, SWE 
ve toplam yağışın hesaplanmasına ilişkin daha fazla detay bilgi Gokmen et al. (2013a)’da yer almaktadır. 

Evapotranspirasyon dağılımı

Evapotranspirasyon (ET) dağılımını belirlemek için alternatif yöntemlerden birini yer yüzeyi enerji dengesi mod-
elleri oluşturur. Fiziksel-tabanlı enerji dengesi modellerinden biri olan SEBS (Surface Energy Balance System), 
bölgesel ve global ölçekte ET’nin hesaplanması için bilim camiasında yaygın biçimde kullanılmaktadır (Pardo et 
al., 2014; Gokmen et al., 2013a; Gokmen et al., 2013b; Ma et al., 2012; Pan et al., 2012; Vinukollu et al., 2011; Jin 
et al., 2009; Pan et al., 2008; Ma et al., 2007; Oku et al., 2007; Jia et al., 2003). SEBS modeli, UA’dan elde edilen 
değişkenler ve meteoroloji verilerini kullanarak etkili evapotranspirasyonu (actual ET) hesaplamaktadır. SEBS 
algoritmasının detayları Su (2002) ve Su et al. (2001)’de bulunabilir.

Bu çalışmada, ET’nin mekânsal ve zamansal dağılımını hesaplamak için SEBS modelinin modifiye bir versiyonu 
olan SEBS-SM (Gokmen et al., 2012) kullanılmıştır. SEBS-SM modeli, kurak bölgelerde ET’nin hesaplanmasını 
geliştirmek amacıyla toprak nemi değişkenini bir su-stresi indeksi olarak SEBS modeline entegre etmektedir. 
SEBS-SM modelinin performansı, Konya havzasının değişik noktalarında kurulan Bowen oranı istasyonları ile 
kıyaslanarak ölçülmüş ve su-stresi bulunan koşullarda SEBS modeline göre ET hesabında bir iyileşme sağladığı 
ortaya konulmuştur (Gokmen et al., 2012).       

Su dengesinin dağılımı

Bir havzada yüzey ve yeraltı suyu ayrım yüzeyindeki su dengesi eşitliği basit olarak şu şekilde ifade edilir (Pagano 
and Sorooshian, 2006; Penck, 1896):

0=∆±−− SRETP                 (1)
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Bu eşitlikte P toplam yağışı, ET evapotranspirasyonu, R toplam yüzey akışını ve ΔS ise depolamadaki değişimi 
ifade etmektedir.  

Şekil 3, Konya havzasındaki hidrolojik girdi ve çıktıların kavramsal bir modelini göstermektedir. Havzanın güney 
ve güney doğusunda yer alan Toros dağları önemli su kaynağı alanlarını teşkil etmekte olup, görece yüksek yağmur 
ve kar girdisine bağlı olarak mevsimsel nehirleri ve yeraltı suyu aküferlerini beslemektedir. Bölgenin karst jeolojik 
yapısı, (yarı)kurak iklimi ve geniş ova düzlüklerine bağlı olarak, havzanın orta ve mansap kesimlerinde gelişkin 
bir drenaj ağı bulunmamaktadır. Mevsimsel nehirlerin suları ya yamaç altlarında bulunan sulama amaçlı barajlarda 
depolanmakta ya da yamaçların aşağı bölümlerinde karst jeolojine bağlı olarak aküferlere sızmaktadır. Kapalı 
havza olması nedeniyle KKH’den dışarı yüzey suyu çıkışı bulunmamakta olup, yüzey ve yeraltı sularının nihai 
çıkış noktasını Tuz Gölü teşkil etmektedir (Bayari et al., 2009). Havzanın hidrolojik dengesindeki en önemli çıktı 
evapotranspirasyon olup, buharlaşma Tuz Gölü gibi sucul ortamların tuzlanmasını da kontrol etmektedir. Konya 
havzasının kapalı olması ve yüzey akışlarının havza içerisinde kalması dikkate alındığında, havza bazındaki su 
dengesi eşitliği aşağıdaki gibi sadeleştirilebilir:

0ÄSETP =±−                (2)

Diğer taraftan, bu çalışmada amacın havza ölçeğiyle birlikte havza içerisinde su dengesi dağılımını ortaya koymak 
olması nedeniyle, havzanın hangi bölümünde hangi su dengesi eşitliğinin geçerliği olduğu Şekil 3b’de gösterilme-
ktedir. Havzanın su kaynağını teşkil eden memba bölümlerinden çıkan yüzey suları, havzadaki baraj ve sulama 
kanalları sistemi aracılığı ile sulu tarım arazilerine transfer edilmektedir (Şekil 3b). Su dengesi modelinde yüzey 
suyunun, havzanın memba bölümünden sulu tarım arazilerine transferine ilişkin detaylar Gokmen (2013c)’de yer 
almaktadır.  

Şekil 3a Konya havzası hidrolojisinin kavramsal modeli (Bayari et al., 2009, ve Naing, 2011 esas alınarak modifiye edilm-
iştir), 3b. Havzanın dağlık ve ova bölümlerinde geçerli olan su dengesi eşitlikleri.

Sürdürülebilir su kaynakları miktarının belirlenmesi

Havzadaki sürdürülebilir su kaynakları miktarını hesaplamak için, Sophocleous (2000) tarafından ortaya konulan 
prensipler takip edilmiştir. Sophocleous (2000)’ e göre, bir hazdaki toplam yeraltı suyu beslenmesi (ya da eski 
tabirle güvenli verim) miktarından havzadaki nehirlerin, göllerin, kaynakların, sulak alanların ve yeraltı suyuna 
bağımlı ekosistemlerin devamlılığını sağlayacak yeterli miktarda suyun bu ortamlara ayrılmasından sonra geriye 
kalan miktar, söz konusu havzadaki sürdürülebilir su kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir yeraltı 
suyu kaynaklarına ilişkin olarak Avrupa Birliği’nin Su Çerçeve Direktifi (EU, 2000) de benzer bir yaklaşımı ortaya 
koymaktadır.     

Bu çalışmada KKH’nin sürdürülebilir su kaynaklarının belirlenmesinde havzanın doğal su girdisi ve deşarj alanları 
(göl ve sulak alanlar) dikkate alınmıştır. Bu kapsamda; havza, iki farklı su dengesi ünitesi şeklinde ifade edilebilir 
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(Şekil 4): 1. Memba bölümündeki su kaynağı alanları (yeraltı suyu beslenmesi ve yüzey suyu oluşumu); 2. Doğal 
deşarj alanları (yüzey ve yeraltı suyu deşarj olan göl ve sulak alanlar). 

Şekil 4 Yeraltı suyu beslenme/yüzey suyu oluşum alanları (upstream) ile doğal deşarj alanları (discharge) için basitleştir-
ilmiş su dengesi diyagramları. Oki (1999) esas alınarak modifiye edilmiştir.

Şekil 4’de gösterilen su dengesi ünitelerinde uzun vadede depolamada değişim olmadığı varsayılır ise, memba ve 
mansap bölümleri için su dengesi eşitlikleri sırasıyla aşağıdaki gibi sadeleştirilebilir. 

outSWerechupstreamupstream RGWETP −+=− arg       (3)

inSWedischGWdownstreamdownstream RRETP −− +=− arg      (4)

Bu doğrultuda aşağıda sıralanan adımlar sürdürülebilir su kaynakları miktarının hesaplanmasını açıklamaktadır:

i. Su kaynağı alanları, [(P-ET)yıl > 0] kriteri uygulanarak tespit edilmiştir. 

ii. Ortalama toplam güvenli su verimi miktarı ve değişimi, su kaynağı alanlarında (P-ET)yıl değerinin hesaplan-
ması ile elde edilmiş olup, bu miktar söz konusu alanlardaki yüzey ve yeraltı suyu beslenmesinin toplamını ifade 
etmektedir.    

iii. Doğal su deşarj alanları (göl ve sulak alanlar), Şekil 2’deki arazi kullanım haritası kullanılarak belirlenmiştir. 

iv. Doğal deşarj alanlarına yağış dışındaki ilave yüzey ve yeraltı suyu girdisi miktarları, bu alanlardaki (P-ET)yıl 
değeri belirlenerek hesaplanmıştır. Bu alanlardaki (P-ET)yıl değerlerinin belirli bir dönem boyuncaki (bu çalışmada 
11 yıl) ortalaması ise bu alanların ekolojik su ihtiyaçları olarak kabul edilmiştir. 

v. Son olarak, havzanın ortalama sürdürülebilir su kaynağı miktarı, (iv)’de belirlenen toplam ortalama ekolojik su 
ihtiyacının (ii)’de belirlenen ortalama toplam güvenli su verimi miktarından çıkarılması ile elde edilmiştir.

3. Araştırma bulguları ve tartışma

3.1.Su dengesinin dağılımı

Şekil 5a, 5b ve 5c, Konya havzasında 2000-2010 yılları arasında ortalama toplam yağışın, evapotranspirasyon 
ve ikisi arasındaki farkın (P-ET) dağılımını göstermektedir. Şekil 5c’deki P-ET dağılımından görülebileceği 
gibi, doğal deşarj alanlarının (göl ve sulak alanlar) yanı sıra özellikle Konya ovasında (iç kısımdaki poligon) 
değişin boyutlarda negatif P-ET dengesi gerçekleşmektedir. Çizelge 1’de daha detaylı olarak sunulduğu üzere, 
2000-2010 yılları arasında Konya havzasında gerçekleşen yaklaşık olarak -5,500 hm3/yıl negatif su dengesinin, 
ortalama -3,000 hm3/yıl civarı kısmı tarım arazilerinde, yaklaşık -1,300 hm3/yıl kısmı ise göl ve sulak alanlarda 
gerçekleşmektedir. Göl ve sulak alanlardaki negatif su dengesi, fazladan buharlaşmanın kaynağı olarak bu alanlara 
yağışa ilave yüzey ve/veya yeraltı suyu girdisine işaret ederken, tarım arazilerindeki negatif su dengesi ise, bu 
alanlarda sulama amaçlı su kullanımlarına işaret etmektedir.     
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Şekil 5 KKH’da 2000-2010 döneminde  
a) yıllık ortalama yağış,  

b) yıllık ortalama evapotranspirasyon ve  
c) yıllık ortalama P-ET dağılımları
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Çizelge 1 Konya havzasındaki farklı arazi örtüleri için ortalama P-ET değeri, hacmi ve standart sapmasının 2000-2010 dönemindeki dağılımı. 
Arazi dağılımlarında Şekil 2’deki arazi örtüsü baz alınmıştır.

Alan
(%)

Ort. 
P-ET

[mm/yıl]

P-ET 
hacmi

[hm3/yıl]

Std. sap.
[hm3/yıl]

Göl 8.1 -412.3 -1,033 129.8

Sulak alan 2.4 -343.5 -257 39.3

Kuru tarım arazisi 29.4 -141.9 -1,283 506.1

Sulu tarım arazisi 24 -201.2 -1,484 488.4

Karışık tarım arazisi 5.9 -142.8 -258 106.3

Mera ve çayır 17.3 -130 -697 301.7

Tuzcul stepler 3.7 -269.9 -307 54

Seyrek step alanları 9.2 -116.2 -329 148

2.1.Sürdürülebilir su kaynakları 

Bölüm 2.5’de açıklanan kavramsal modelin uygulanması neticesinde, Şekil 6a, yıllık yağışın buharlaşmayı aştığı 
su kaynağı alanlarını (mavi renkli) ve yıllık yağışın buharlaşmanın çok altında gerçekleştiği göl ve sulak gibi 
havzanın doğal deşarj alanlarını (kırmızı renkli) göstermektedir. Yıllık P-ET değerlerinin kaynak ve deşarj bölge-
lerinin yüzey alanları ile çarpılması neticesinde, Şekil 6b kaynak bölgesinde yıllık toplam su verimi (yüzey suyu 
oluşumu ve yeraltı suyu beslenim toplamı) ile göl ve sulak alanlara yıllık toplam yüzey ve yeraltı suyu deşarj mik-
tarının yıllara göre değişimini göstermektedir. Şekil 6b’ye göre 2000-2010 yılları arasında Konya havzasında orta-
lama toplam su verimi 1,385 hm3 mertebesinde iken, göl ve sulak alanlara toplam deşarj miktarı ise aynı dönemde 
sırasıyla ortalama 1,083 hm3 ve 227 hm3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

      

Şekil 6a Suyun kaynağı ve doğal deşarj alanlarında ortalama yıllık P-ET dağılımı b) Toplam yıllık su verimi ve sulak 
alanlara ve göllere yıllık deşarjların yıllara göre değişimi  
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Diğer taraftan, Şekil 6b’ye göre, toplam su verimi miktarı yıllar içerisinde büyük değişim göstermekte olup, bu 
durum büyük oranda havzaya yağış girdisinin yıllar arasındaki değişkenliği ile bağlantılıdır. Aynı dönemde, göl ve 
sulak alanlara toplam yıllık deşarj miktarı ise nispeten daha az değişkenlik göstermiştir.

Çizelge 2 Konya havzasında toplam su verimi, ekosistemlere deşarj miktarı ve sürdürülebilir su kaynaklarının yıllara göre miktarları.
Yıl Toplam su 

verimi
[hm3]

Sulak alanlara top-
lam deşarj

[hm3]

Göllere toplam 
deşarj
[hm3]

Sürdürülebilir su 
kaynağı 
[hm3]

2000 965 219 1116 -370

2001 2038 253 990 795

2002 1029 249 1099 -319

2003 2599 252 1079 1268

2004 465 254 1107 -896

2005 821 206 1052 -437

2006 1558 241 1192 125

2007 415 234 1228 -1047

2008 199 255 1362 -1418

2009 4386 147 696 3543

2010 767 182 991 -406

ORT. 1385,6 226,5 1082,9 76,2

Havzanın sürdürülebilir su kaynakları miktarı ise, 2000-2010 dönemi için ortalama toplam verim miktarından 
(1,385 hm3) sucul ekosistemlere toplam deşarj miktarının (1,083 hm3 + 227 hm3) çıkarılması neticesinde sadece 
76 hm3 seviyesindedir. Bu durum, Konya kapalı havzasında doğal su kaynakları girdileri ile doğal deşarjlar arasın-
da uzun dönemde dinamik bir dengenin gerçekleştiğini, sulama gibi diğer ilave kullanımlar için havzanın kendi 
sürdürülebilir su kaynakları miktarının ise ihmal edilebilir seviyede düşük olduğunu ortaya koymaktadır. (Yarı)
kurak, düşük yağışlı bir bölge olması ve Bölüm 3.1’de belirtilen yaklaşık 3,000 hm3 mertebesindeki sulama amaçlı 
ilave su kullanımlarının neticesinde, havzanın yeraltı suyu seviyesinin yıllar boyu düşmekte olduğu ve birtakım 
sulak alanların halihazırda kurumuş bulunduğu göz önüne alındığında, Konya havzasının sürdürülebilir su kaynak-
ları miktarının ihmal edilebilir seviyede düşük bulunması beklenen bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.

Sonuç ve öneriler

Bu çalışmada UA, modelleme ve saha ölçümlerini entegre ederek hesaplanan yağış (P), evapotranspirasyon (ET) 
verileri kullanılarak, Konya Kapalı Havzasında su bütçesinin ve sürdürülebilir su kaynakları miktarının dağılımı 
sunulmaktadır. Çalışmada, sürdürülebilir su kaynakları, havzadaki sucul ekosistemlerin su ihtiyacının toplam su 
veriminden çıkarılmasından geriye kalan kısım olarak kabul edilmektedir.

P-ET dağılımının 11 yıllık değerlendirme dönemi baz alındığında, Konya kapalı havzasında sürdürülebilir su 
kaynakları miktarı ortalama olarak 76 hm3/yıl gibi ihmal edilebilir derecede düşük bir seviyededir. Havzanın 
sürdürülebilir su kaynakları miktarının sulama amaçlı su kullanım miktarına göre (yaklaşık 3,000 hm3/yıl) çok 
düşük olması, KKH’nin düşük yağışlı (yarı)kurak bir bölgede bulunması ve kapalı havza sisteminde doğal girdi 
ve çıktıların uzun vadede birbirini dengelemesi ile açıklanabilir (Çizelge 2). Diğer taraftan, Şekil 6b’de görüldüğü 
üzere, havzadaki su verimi miktarı yağış girdisine bağlı olarak yıllar arasında büyük değişim göstermektedir. 
Tanzanya’nın yarı-kurak bir bölgesinde su kaynaklarının yağışa hassasiyeti ile ilgili gerçekleştirilen çalışmada, 
Sandstrom (1995), diğer parametrelerde herhangi bir değişim olmadan yağış miktarındaki %15’lik bir azalmanın 
yeraltı suyu beslenmesinde %40-50 mertebesinde bir azalmaya yol açtığını göstermiştir.     

Bu çalışmanın da bir parçası olduğu doktora tezi (Gokmen, 2013c) ile elde edilen bulgular, (yarı)kurak bölgelerde 
su kaynaklarının hem doğal (ör. yağış girdisi) hem de insani (ör. sulama) ektilere karşı daha hassas olduğunu, bu 
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nedenle söz konusu bölgelerde su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve ekosistemlerin muhafaza edilebilmesi için 
gerekli yönetim plan ve uygulamalarının kısa vadeli değerlendirmeler yerine ancak su girdi ve çıktılarının sürekli 
ve uzun vadeli izlenmesi ve değerlendirilmesi ile sağlanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, havza 
bazında su girdi ve çıktılarının mekânsal ve zamansal olarak sürekli biçimde izlenmesi ve değerlendirilmesi için 
uzaktan algılama tabanlı veri ve modeller geniş olanaklar sağlamaktadır.    
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ATIK SULARININ TARIMDA KULLANILMASININ  
ÇORAKLAŞMAYA ETKİLERİ

Şerife ÇAY1 -  Rıza KANBER2

1serifecay@hotmail.com Toprak su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu –KONYA
2Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı- ADANA

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, günümüzde artan kentleşmeye bağlı olarak deşarjı da artan atık suların arıtılarak ve seyreltil-
erek 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, Çor-
aklaşma 

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 sus-
tainability of pollution.

Keywords: Urban Waste Water, Waste Water Source Water, Konya, Waste Water Analysis, Soil Analysis, Desert-
ification 

GİRİŞ

Bir ülkenin toplam kullandığı suyun toplam yenilenebilir tatlı suyuna oranı olarak ifade edilen “su stres indek-
si”, 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 anlaşma-
zlıklarını çözmek için geniş çaplı önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir (OECD, 2003). Türkiye için 
hesaplanan su stres indeksinin % 19 gibi oldukça yüksek bir değere ulaştığı göz önüne alınırsa, su artırımı başta ol-
mak 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 nite-
likli 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 
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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 olanak-
larının araştırılması, sınırlılıklarının, üstünlüklerinin anlaşılması, bu çalışmanın bir başka amacını oluşturmaktadır. 
Böylece, atık suların yeniden değerlendirilerek tarımsal amaçla kullanılabilmelerine ilişkin gerekli bilgiler sağla-
nacak, toprak ve su kaynakları üzerindeki etkileri öğrenilebilecektir. Ayrıca, çevresel bağlamda, atık yönetimi 
açısından çok gerekli alt yapının oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.

MATERYAL

Araştırma, Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitü Müdürlüğü merkez arazisinde bulunan araştırma 
alanında yürütülmüştür. Araştırma yeri; killi bünyeli allüviyal topraklardan oluşmaktadır. Fosfor, potasyum ve 
kireç içeriği yüksek, organik madde miktarı düşüktür. Hafif alkali özellik göstermektedir. 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 kolek-
törden, arıtılmış su ise tesis çıkışından alınmıştır. Temiz su olarak, araştırma alanına 50 m uzaklıkta bulunan sondaj 
kuyusu kullanılmıştır.

METOT

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 topraklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla ekimden önce, farklı derinliklerin-
den bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. Toprak örnekleri için 120 cm toprak derinliğinin 30’ar 
cm’lik katmanları kullanılmıştır (Tüzüner, 1990). Bozulmuş ve bozulmamış örneklerden, deneme alanı toprak-
larının kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri saptanmıştır. 

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. Konu ed-
inilen suların niteliklerinin ve sulama yönünden özelliklerinin eldeki için gerekli analizlerin seçimi, yapılması ve 
kimi ölçütlerin hesaplanmasında USSL (1954) tarafından verilen ilkelerden yararlanılmıştır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Denemede kullanılan sular, atık su karakteristikleri dikkate alınarak, her uygulama öncesi analiz edilmiştir. Den-
emede 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 anlaşıl-
maktadır. 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 sıcak-
lık ve geçici kurak koşullar yüzünden atık suyun debisinin azalması ve daha derişik atık su olmasından kaynakla-
nabilir (Reinert ve Hroncich 1994).  

SAR değerleri, Teknik Usuller Tebliği (1991)’ne göre II. Sınıf (iyi), diğer suların ise I. Sınıf (çok iyi) kalitede old-
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uğu 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 kul-
lanım koşullarında National Academy of Science (1972)’ye göre sınır değerini aştığı anlaşılmıştır. 

Denemede kullanılan suların, toprakların kimyasal özelliklerine etkisini incelemek amacıyla, hasat sonunda 30 
cm’lik katmanlardan 120 cm’ye dek toprak örnekleri alınmıştır. Değinilen örneklerde pH, EC, CaCO3, organik 
madde, azot, fosfor ve potasyum, kimi iz element ve ağır metal analizleri ve mikrobiyolojik incelemeler yapılmıştır 

Deneme topraklarının pH değerleri, 7.8-8.3 arasında hafif alkali özelliktedir. Çalışma boyunca pH değerleri, Uy-
anöz (2000) ve Tuna ve Bürün (2003) tarafından da açıklandığı gibi, kil ve kireç kapsamlarının ve dolayısıyla 
tamponlama kapasitesinin yüksek olması nedeniyle fazla değişmemiştir. Ancak, denemenin ikinci yılında kısmi 
bir azalma saptanmıştır. Toprak pH’sı denemenin ilk yılında, TS konusuna göre diğer konularda üst katmanlarda 
daha yüksektir. İkinci yıl ise AS konusunda özellikle ve toprağın 0-30 cm katmanında, diğer konulara göre daha 
düşük (7.8) pH ölçülmüştür. Bu durumun, arıtılmış suyun pH değerinin düşük olmasından kaynaklandığı söylene-
bilir. Toprak tepkimelerinin atık su pH’sına göre değiştiği söylenebilir. Benzer sonuçlar, Shahalam ve ark. (1998) 
ve Uyanöz (2000) tarafından yapılan çalışmalarda, atık suyun asidik, nötr veya bazik olmasına göre, toprakların 
pH’sını düşürdüğü, artırdığı veya etkimediği belirlenmiştir. 

Deneme topraklarının elektriksel iletkenlik değerleri (EC), 0.50-1.999 dS m-1 arasında değişmiştir. Deneme konu-
ları, toprakların EC değerini etkilemiştir.  Denemenin her iki yılında da AS konusunda ve toprağın üst katman-
larında  (1.023 dS m-1 ve 1.99 dS m-1)  en yüksek EC değeri okunmuştur. Denemenin ikinci yılında ise AS konusu 
toprağın üst ve orta katmanlarında EC değerini artırmıştır. Diğer konular değişiklik göstermemiştir  Puntamkar 
ve ark. (1988) yaptıkları bir çalışmada, tuzlu suyun kullanılmasının toprak özelliklerini önemli ölçüde etkile-
diğini belirlemişlerdir. Değinilen etkinin büyüklüğünün, toprak bünyesi ve geçirgenliği ile sulama suyunun tuz 
içeriğine bağlı olarak değiştiğini, toprağın üst katmanlarının en fazla etkilendiğini bildirmişlerdir. El Hamouri ve 
ark. (1996), Shahalam ve ark. (1998), Reboll ve ark. (1999), Uyanöz (2000), Tuna ve Bürün (2003) çalışmalarında 
yüksek tuzlu atık suların kullanımının bu çalışmada elde edilen bulgulara benzer şekilde, toprakların tuz içeriğini 
artırdığını bildirmektedirler.

Toprakların kireç (CaCO3) içeriklerinde derinlik ve farklı su kullanımı ile ilgili olarak, önemli değişmeler ol-
mamıştır. En düşük değerler TS+KS konusunda (%19.80) 0-30 cm toprak katmanında; en yüksek değer ise TS 
(%22.48) konusunda 90-120 cm toprak katmanında ölçülmüştür. Çalışmada, denemede kullanılan atık sularla, 
toprakların kireç içeriğinin değişmediği saptanmıştır. Uyanöz (2000), Konya Ana Tahliye kanalından alınan atık 
suların kullanıldığı alanlardaki toprak örneklerinin CaCO3 miktarlarında, derinlik ve atık su ile sulamaya bağlı 
olarak, önemli değişmeler olmadığını ve Tuna ve Bürün (2003) atık suların toprağın kireç içeriğini etkilemediğini 
bildirmiştir.

Toprakların organik madde içerikleri, genelde üst katmanlarda daha yüksektir ve derinlik ile azalmaktadır. Ancak, 
denemenin ikinci yılında, orta katmanda (30-60 cm), KS konusunda daha yüksek olarak saptanmıştır. Çalışma 
sonucuna benzer şekilde, Uyanöz (2000), uzun yıllar atık su ile sulanan arazilerde 0-30 cm toprak katmanında 
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organik maddenin yeterli veya yüksek bulunduğunu, atık su kullanımının organik madde kapsamını artırdığını 
bildirmiştir. 

Denemede pH, EC, organik madde ve kireçle ilgili elde edilen bu sonuçlar, Kırımhan ve ark (1983), Çiftçi ve ark 
(1995) tarafından yapılan atık suların tarımda kullanılması ile ilgili çalışmalardan elde edilen sonuçlarla benzerlik 
göstermiştir.

Deneme konularının 0-30 cm toprak katmanından alınan toprak örneklerinde yapılan analizlere göre, TFK (Toplam 
Fekal Koliform) sayıları önemli ölçüde yüksek bulunmuştur (Şekil 4.13 ve Çizelge 4.20). TFK, denemenin her iki 
yılında da en yüksek AS+KS konusunda (4.9x107 ve 2.1x107), en az TS+AS (1.6x105) konularında saptanmıştır. 

Mikrobiyolojik arıtım yapılmadan atık su ve atık su karışımlarının kullanılması, toprakların mikrobiyal kirlenme 
oranını ve kirlenmenin sürekliliğini önemli ölçüde etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır.  Atık su kullanımı ile to-
prakların yüksek oranda patojen mikro organizma taşıdığı ve toprak mikrobiyolojik kalitesine olumsuz etkileri old-
uğu, Ali (1987), El Hamouri ve ark. (1996), Shahalom, (1998) ve Hussain ve ark. (2001) tarafından da açıklanmıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

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 iletken-
lik, SAR ve tuzluluk değerleri,  kullanımı kısıtlamaktadır. Karışım sularının hemen hepsinin “ihtiyatla kullanılabil-
ir” 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 ortaya çıkmasına neden olacak potansiyeldedir. Bu nedenle,  
sulama yönetimine göre su kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla iyi nitelikli sularla karıştırılıp seyreltil-
erek 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 değerleri-
nin 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.

Toprak analizlerine ilişkin sonuçlara göre; topraklarda pH değerleri, değişmemiştir. Atık sular ve arıtılmış sular, 
EC değerini etkilemiştir. Ülkemizde ortaya çıkan bu tür atık suların, sulama suyu açısından seçenek yaratabileceği 
ancak kullanımı durumunda, toprakta tuz birikimine bağlı olarak bitki gelişimi üzerine olumsuz etki yapacağı, 
özellikle tuza duyarlı bitkilerde sorun olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Kireç (CaCO3) ve organik madde 
içeriklerinde, toprak derinliği ve farklı su kullanımı ile ilgili olarak önemli değişmeler olmamıştır. Azot, fosfor 
ve potasyum miktarları, üst katmanlarda, atık ve karışım su kullanımı ile artmıştır.  Fe içeriği, denemenin her 
iki yılında da konular arasında farklılık göstermemiştir. Cu içeriği, atık sularda TS konusuna göre düşük olarak 
saptanmıştır. Zn içerikleri, temiz su ile sulanan topraklara oranla daha fazla birikim göstermiştir. Mn içerikleri 
ise, deneme konularının hepsinde, 0-30 cm toprak katmanında daha yüksek, derinlere inildikçe azalmıştır.  Ağır 
metallerden; Pb, Cd ve Ni derişimleri, toprakta kritik değerlerinin çok altında bulunmuştur. Cd içeriği, TS konu-
su dışında kentsel atık su kaynaklı suların kullanıldığı üst katmanlarda azalış göstermiştir. B içeriğinin ise, atık 
suların kullanımı ile üst katmanda artmış olduğu gözlenmiştir. Deneme konularının 0-30 cm toprak katmanından 
alınan toprak örneklerinde yapılan analizlere göre, TFK sayıları önemli ölçüde yüksek bulunmuştur.  Mikrobiyo-
lojik arıtım yapılmadan atık su ve atık su karışımlarının kullanılması, toprakların mikrobiyal kirlenme oranını ve 
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kirlenmenin sürekliliğini önemli ölçüde etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Anılan sular mikrobiyolojik arıtımı 
yapılmadan kullanılmamalıdır.
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KONTROLLÜ KOŞULLARDA TUZLU SULARIN BUĞDAYDA VERİM,  
VERİM BİLEŞENLERİ VE SU KULLANIM RANDIMANI  
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Özet

Çukurova koşullarında 2009/10 ve 2010/11 yıllarında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar 
ve Sulama Bölümü serasında ekmeklik Vorana-CNO79/Kauz buğday çeşidinde çizgi kaynaklı yağmurlama yön-
temiyle farklı sulama ve tuz düzeyleri oluşturulmuştur. Çalışmada, tuzlu sulama suyunun buğdayda verim, verim 
bileşenleri (bitki boyu, bindane ağırlığı, hasat indeksi, başak boyu ve ağırlığı, protein oranı, yaş gluten içeriği), su 
kullanım randımanı (WUE) ve sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlan-
mıştır. Araştırmada 3 farklı su tuz düzeyi (TA, TB, TC) oluşturulmuştur. Laterale en yakın TA konusuna daha 
fazla tuzlu su uygulanırken, lateralden en uzak TC konusu ise en düşük tuzlu su miktarı uygulanmıştır. TB konusu 
ise TA ve TC konularına uygulanan tuzlu su miktarları arasında yer almıştır. Sulama programı ise doğal koşull-
arda düşen yağış miktarına bağlı olarak aynı miktar izleyen günde tuzlu sulama suyu olarak laterale en yakın TA 
konusuna uygulanmıştır. Sulama suyu tuzluluğunun artması, IWUE değerinin düşmesine ancak, toplam WUE’nun 
yükselmesine neden olmuştur. IWUE değerleri konulara göre 1.15-2.36 kg/da/mm arasında, toplam su kullanım 
randımanı (WUE) değerleri ise 1.39-5.22 kg/da/mm arasında belirlenmiştir. Araştırmada, verim tepki etmeninin 
(ky), ortamın iklim özelliklerinden ve toprak tuzluluğundan etkilendiği ve çalışma sonunda yüksek ky değeri 
(1.46) belirlenmiştir. Su tuz düzeyi buğdayda verim ve verim bileşenlerini önemli derecede etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Sera, Çizgi Kaynaklı Yağmurlama Sistemi, Tuzlu Su

 

Determination of the Effect of Salty Water on Yield, Yield Components and Water Use Efficiency in  
Wheat under Controlled Conditions

Abstract

Different irrigation and saline levels have been applied to a variety of bread wheat called Vorana-CN079/Kauz, by 
using line-source sprinkler method under Cukurova conditons in the greenhouse of Agricultural Structures and Ir-
rigation Department of the Agricultural Faculty of Cukurova University through the years of 2009/10 and 2010/11. 
In the study, it was aimed to determine the effect of saline irrigation water on wheat yield, yield components (plant 
height, thousand grain weight, harvest index, protein content and wet gluten content), water use efficiency (WUE) 
and irrigation water use efficiency (IWUE). Three different salt levels (TA, TB, TC) have been established in 
water. Saltier water has been given to the topic of TA, which was closest to the lateral, while less salty water has 
been applied to the topic of TC that was distant from the lateral. To the topic of TB, on the other hand, water with 
salt between the amounts used for TA and TC was implemented. Irrigation program has been set as the daily salty 
irrigation water to TA closest to the lateral according to the amount of rain fallen naturally. Increase in saltiness of 
irrigation water resulted in a decrease in IWUE, but raised the total WUE. Depending on the topics, IWUE values 
varied between 1.15 and 2.36 kg/da/mm while WUE values were determined as in the range of 1.39 and 5.22 kg/
da/mm. Through this study, it was determined that yield response factor was affected by climate conditions and soil 
saltiness, and a high yield response factor (1.46) was calculated at the end of the study. Salt levels in water were 
found to significantly influence the yield and yield components of wheat. 

Key words : Wheat, greenhouse, line source sprinkler system, saline water.
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Giriş

Ülkemizde, kullanılabilir su varlığı bakımından kişi başına düşen su miktarı 1.692 m3’tür. Su varlığı bakımından 
Türkiye, sınırlı su kaynaklarına sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’de, çok yıllık yağış ortalaması 631 
mm iken, yağış miktarı, 1999 yılında %15 oranında, 2000 yılında ise %7 oranında azalmıştır. Ortalama yağışın 
azalması yanında, yağış rejiminde görülen sapma, dikkate değer bir olaydır. Yağış miktarında meydana gelen 
azalışlar ve yağış rejimindeki sapmalar, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Öte yandan, yağışla 
ilgili değinilen olumsuzlukların sürmesi durumunda, sert kuraklıkların ortaya çıkacağı ve gelecek yıllarda suyla 
ilgili daha büyük sorunlarla karşılaşılacağı beklenmelidir. İklim değişikliği sonucu su kaynaklarının azalması, 
Aşağı Seyhan Ovası’nda seçeneksel su kaynaklarının bulunup kullanıma alınmasını, çok önemli hale getirecektir. 
Akdeniz’e çok yakın olan Ova’da seyreltilmiş deniz suyunun önemli kültür bitkilerinin sulanmasında kullanılma 
olanaklarının araştırılması, üzerinde düşünülmesi gereken çok önemli bir konudur. Gelecekte Aşağı Seyhan 
Ovası’nda buğday bitkisinin iklim değişikliğinden dolayı yetiştirilemeyeceğine ilişkin önemli bulgular elde 
edilmiştir (ICCAP, 2007). Eğer değinilen koşul gerçekleşirse; bu çalışmada yapıldığı gibi, bitkinin tuzlu sulama 
koşullarından daha az etkileneceği, kapalı alanlarda buğday yetiştirilmesi olanakları araştırılacaktır. 

Sunulan çalışmada, belli oranda seyreltilmiş deniz suyu kapalı ortam koşullarında buğday bitkisinin sulanmasında 
kullanılmıştır. Araştırmada, kapalı koşullarda yağmurlama sulama ile birlikte tuzlu su kullanılmasının toprakta 
ve bitkide yaratacağı etkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Ulaşılan sonuçların, bitki-tuzluluk ve sulama yöntemi 
(yağmurlama) ilişkilerini açıklayan, yeni yaklaşımların elde edilmesinde kullanılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot 

Araştırma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Araştırma alanında bulunan 
plastik serada yürütülmüştür. Denemenin sera, denizden 20 m yükseklikte; 36°59’ Kuzey enlemi, 35°18’ Doğu 
boylamındadır. Denemenin yürütüldüğü plastik sera, 24x14 m boyutlarında, 336 m2 alana sahip, alüminyum yay 
çatılı özelliktedir. Serada, örtü malzemesi olarak UV katkılı plastik malzeme kullanılmıştır. Seranın sadece üst çatı 
kısmı, doğal yağışın sera içerisindeki buğday parsellerine girmesini engellemek amacıyla kapatılmıştır.

Araştırmanın yapıldığı yörede Akdeniz iklimi hüküm sürmekte olup, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. 
Çalışmanın yürütülen alana ait uzun yıllık iklim verileri Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Adana Bölge 
Müdürlüğü kayıtlarından; araştırma yıllarına ait veriler ise deneme alanında bulunan otomatik kaydedici iklim 
gözlem istasyonundan alınmıştır.

Denemede, ekmeklik Vorana-CNO79/Kauz buğday çeşidi kullanılmıştır.. Vorana-CNO79/Kauz, Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından tescillenmiş, yöreye uygun, kuraklığa ve pas hastalığına dayanıklı, dane 
verim oranı yüksek ekmeklik buğday çeşididir (Özkan, 2010).

Deneme alanı toprakları, Mutlu serisinde yer almaktadır; düz ve düze yakın topografyadadır. Bütün profil 
yüksek oranda şişme özelliği gösteren kil içerir. Kireç bakımından orta derecede zengin ve koyu kırmızımsı 
kahverengindedir (Özbek ve ark., 1974). Fiziksel ve kimyasal analizlerde kullanılan bozulmuş toprak örnekleri, 
Benami ve Diskin (1965) ve Petersen ve Calvin (1965), tarafından verilen sistematik örnek alma esasına göre, 
önceden belirlenmiş toprak profillerinin 120 cm derinliğine kadar 30 cm’lik katmanlardan alınmıştır. Deneme 
alanı topraklarının sulama yönünden kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1.1’de verilmiştir.

Çizelge 1.1. Deneme Yeri Topraklarının Bazı Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Derin-
lik pH Ece

dS/m
As*, 
g/cm3

TK**

g/g, 
%

SN***

g/g,
%

Bünye

0-30 7.58 0.29 1.19 34.9 18.2 CL
30-60 7.16 0.31 1.32 35.8 18.2 CL
60-90 7.12 0.28 1.42 35.1 19.2 CL
90-120 7.41 0.38 1.51 29.6 19.6 CL

*Hacim ağırlığı; ** Tarla Kapasitesi; *** Solma Noktası

Araştırmada kullanılan sulama suları, deniz suyu ile Aşağı Seyhan Sulama Sistemi’nden alınan suların 
karışımlarından elde edilmiştir. Deniz suyu, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yumurtalık Balık Üretim 
Kurumu’nda bulunan deniz suyu deposundan alınmış ve deneme alanı yakınındaki 250 m3 kapasiteli havuzda 
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biriktirilmiştir.

Tuzlu ve kanal sularının karıştırılması işlemi, deneme alanında bulunan 15 ton kapasiteli 4 tank kullanılarak 
yapılmıştır. Denemede kullanılan seyreltilmiş tuzlu suyun elektriksel iletkenlik değerleri, 2.13-19.37 dS/m arasında 
değişmiştir. Denemenin ilk yılında buğday bitkisinin tuzluluk eşik değerinin altında tuzlu sulama suyu uygulaması 
yapılırken, ikinci yıl sadece buğdayın çıkış dönemlerinin dışındaki dönemlerde eşik değerinin üzerinde (>9.0 
dS/m) tuzlu sulama suyu uygulanmıştır (Ayers ve Westcot, 1989). Karıştırma işlemi, her sulamada yinelenerek, 
istenilen bileşimde sulama suları elde edilmiştir.

Çalışmada, sulama konularının eldesinde, çizgi kaynaklı yağmurlama sulama sisteminin özelliklerinden 
yararlanılmıştır. Sera çalışmasında, lateralden dışa doğru, 2 m aralıklarla, giderek azalan su-tuz düzeyleri elde 
edilmiştir (Doğu ve batı doğrultularında TA, TB, TC). Lateralin hemen yanındaki parsel (TA-D ve TA-B) daha 
çok su ve bağlı olarak daha fazla tuz alırken, en uzaktaki parsel (TC-D ve TC-B) daha az su ve tuz almıştır (Şekil 
1.1). Böylece, seranın her iki yönünde su azlığı ve tuz çokluğuna dayalı tuz-su gerilim alanlarının oluşturulmasına 
özen gösterilmiştir.

6m
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Şekil 1.1. Sera Çalışmasında Ele Alınan Sulama Konuları

Buğday çalışmasının yürütüleceği deneme yeri, sonbaharda derin sürümden sonra kültivatör ve tapan çekilerek 
tohum yatağı hazırlanmıştır. Toprak 10 gün sonra gobre-disk ile sürülmüş, kultivatör ve tapan çekilerek tohum 
yatağı hazırlanmıştır. Deneme 18.11.2008 tarihinde ve ikinci yılında ise, 19.11.2009 tarihinde dekara 30 kg tohum 
düşecek şekilde fırfırla ekim yapılmıştır. Ekimden sonra loğ çekilerek, toprak yüzü sıkıştırılmıştır. Çalışmada 
uygulanan gübre miktarları saf madde olarak 8.2 kg/da P2O5 ve 3.2 kg/da N (DAP, 18-46-0) gübresi fırfırla ve 
ekimle birlikte uygulanmıştır. Ayrıca, kardeşlenme döneminde 17 kg/da Azot (%33’lük Amonyumnitrat) üst gübre 
olarak verilmiştir.

Denemede ele alınan sulama konularının değerlendirilmesinde su kullanma (WUE) ve sulama suyu kullanım 
randımanlarından (IWUE) yararlanılmıştır. Yapılan çalışmada toplam su kullanma randımanının kestiriminde, 
Howell ve ark. (1990) tarafından verilen WUE=Ey/ET, sulama suyu kullanım randımanı IWUE=Ey/I (Ey: dane 
verimini, kg ha-1; ET: Bitki su tüketimini, mm; I: Sulama suyu miktarını, mm) yararlanılmıştır.

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Denemenin ilk yılında konulu sulamalar, ekimden 86 gün sonra bitkinin çiçeklenme başlangıcı döneminde 
başlamıştır. Büyüme mevsimi süresince toprak suyu, laterale en yakın (TA) konusunda 140. güne dek kullanılabilir 
suyun %50 düzeyinde kalmış, hasada dek giderek azalmıştır. 

TB ve lateralden en uzak TC konularında ise büyüme mevsimi boyunca toprak su kapsamı, elverişli su kapasitesinin 
%50 düzeyinin altında kalmıştır. TB ve TC konularında nem içeriği ekimden 144. gün sonra solma noktası 
değerinin altına düşmüştür (Şekil 2.1a). Genellikle, fazla sulama suyu uygulanan konularda, mevsim boyu, daha 
yüksek toprak suyu değerleri ölçülmüştür. Sera denemesinin ikinci yılında, toprak su kapsamı, uygulanan sulama 
suyunun etkisinde kalmıştır. Fazla sulama suyunun uygulandığı TA konusunda toprak suyu, çimlenmeden itibaren 
büyüme dönemi boyunca, kullanılabilir suyun %50 düzeyinin üzerinde; daha az sulama suyunun uygulandığı TB 
ve TC konularında ise kullanılabilir suyun %50 düzeyinin altında kalmıştır. (Şekil 2.1b).
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Solma Noktası

Dönem:2009-2010

a)

b)

Şekil 2.1. Serada deneme konularında toprak su içeriğinin zamansal değişimi 

Çalışmada en yüksek su tüketimi, laterele en yakın konuda 615 mm olarak ölçülmüştür (Çizelge 2.2). Lateralden 
uzaklaştıkça su tüketimi %7-%15 arasında azalmıştır. Denemenin ikinci yılında bitki su tüketim değerleri, ilk yıla 
göre, %27 (TA), %34 (TB) ve %43 (TC) düşmüştür. Kendi aralarında, deneme konularında, TA konusuna göre, diğer 
konularda %13--%25 arasında daha küçük ET değerleri elde edilmiştir. En yüksek su tüketim değeri TA konusunda 
436 mm iken en düşük bitki su tüketim değeri TC konusunda 328 mm olarak gerçekleşmiştir. Çalışmada en yüksek 
sulama suyu kullanma randımanı TC konusunda elde edilmiştir. TC konusunun ilk yıl IWUE değeri 2.19 kg/da/
mm iken ikinci yıl bu değer 2.04 kg/da/mm olarak gerçekleşmiştir. En küçük IWUE değerleri ise TA konusundan 
alınmıştır (Çizelge 2.2). Genellikle, ikinci yıl değerleri, ilk yıla ilişkin değerlerden, tüm konularda, önemli ölçüde 
küçüktür. Toplam su kullanma randımanları (WUE), konulara ve yıllara göre,  farklılıklar göstermiştir. En yüksek 
değer, birinci yılda TA konusunda gerçekleşirken, ikinci yıl tuzdan en az etkilenen TC konusunda saptanmıştır.

Çizelge 2.2. Araştırmada Ele Alınan Sulama Konularına İlişkin Mevsimlik Su Tüketim Değerleri

Yıl Konular Verim
kg/da

I
mm

ET
mm

IWUE
kg/da/mm

WUE
kg/da/mm

20
09

TA 550 301 615 1.83 0.89

TB 461 248 575 1.85 0.80
TC 429 196 522 2.19 0.82

20
10

TA 395 426 436.0 0.91 0.91
TB 443 350 378.0 1.26 1.17
TC 517 254 328.0 2.04 1.57

Sulama suyu tuzluluğunun artması, sulama suyu kullanma randımanının (IWUE) azalmasına ancak toplam su 
kullanma randımanının (WUE) yükselmesine neden olmuştur. Yüksek ET düzeylerinde düşük randımanların 
elde edilmesi, verim artışının bitki su tüketimlerindeki artış oranında gerçekleşmemesi nedenine bağlanabilir. 
Benzer konuda çalışan, Studeto (1996), kısa ve uzun dönemli çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre, tuzluluk 
düzeylerindeki artışların WUE değerlerini ya azatlığını ya da arttırdığını belirtmiştir. Bu konuda Richards (1992), 
artan tuzluluk düzeylerinde sabit bir WUE gözlenmesi nedeniyle, bitki tuz dayanımını artırmanın yararlı olup 
olmayacağını irdelemiştir. Araştırmacı, bitki genetik yapısına ya da işletim koşullarına bağlı olarak WUE’nin 
arttırılmasının, tuzlu topraklarda verimliliğin ve tuz dayanımının artırılmasından daha faydalı olacağını yazmıştır. 
Tuzlu koşullarda yapılan çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin, kimi araştırmacılar, tuzlu koşullarda 
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bitkilerin harcadığı enerjinin önemli olduğunu belirtirken (Greenway ve Munns, 1980; Katarji ve ark., 2005), diğer 
bir kısım araştırmacı, bitki tuz dayanımının arttırılması ile elde edilecek yüksek WUE’nin bitkisel verimlilikte 
azalmalara neden olacağı savunmuştur Sunulan çalışmada ulaşılan sonuçlar, yukarıda açıklanan araştırma 
sonuçlarının bir kısmını doğrular niteliktedir.

Denemenin ilk yıl sonuçları kullanılarak oransal evapotranspirasyon azalışı ile oransal verim eksilişi arasındaki 
ilişkiler hesaplanmıştır (Şekil 2.2). Çalışmanın ikinci yılında aşırı tuzlu su kullanıldığından, değinilen analiz 
yapılmamıştır. Şekil 3’de görüldüğü gibi, verim tepki etmeni, ky değeri 1.36 olarak bulunmuştur. Anılan değere 
göre, evapotranspirasyonda bir birim azalmaya karşılık buğday veriminde 1.36 birim azalmanın beklenebileceği 
söylenebilir. Doorenbos ve Kassam (1979) kışlık buğday için verim tepki etmenini 1.05 olarak vermişlerdir. Sezen 
ve Yazar (1996) Çukurova koşullarında ky değerini 1.01 olarak saptamışlardır. Bu çalışmada daha yüksek ky 
değerinin eldesi, araştırmanın yürütüldüğü sera ortamının iklim ve toprak özelliklerine bağlanabilir. 

Dönem: 2008-2009
R2 = 0.8996

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.000.020.040.060.080.100.120.140.16
(1-Eta/Etm)

(1
-Y

a/
Ym

)
ky=1.36

Şekil 2.2. Oransal Evapotranspirasyon Açığı ile Oransal Verim Azalış İlişkisi

Deneme konularına ilişkin bindane ağırlıkları, hasat indeksi (HI), protein ve yaş gluten oranları Çizelge 2.3’de 
verilmiştir. 

Çizelge 2.3. Araştırma Yıllarında Sulama Konularına Göre Bindane ağırlıkları, Hasat İndeksi Değerleri, Protein ve Yaş Gluten Oranları

Yıllar Konular Bindane
ağırlığı, g

Hasat 
indeksi

Protein
oranı, %

Yaş 
gluten,

%

2009
TA 48.4 0.28 10.83 25.5
TB 47.4 0.27 11.56 26.6
TC 46.8 0.29 12.18 28.2

2010
TA 19.3 0.19 13.62 40.6
TB 25.0 0.24 11.42 35.3
TC 37.7 0.32 6.77 20.8

Çalışmanın ilk yılında bin dane ağırlıkları, sulama suyu miktarına; ikinci yıl ise konuların tuz kapsamlarına göre 
değişmiştir. Suya bağlı olarak en yüksek bindane ağırlığı, 48.4 g ile laterale en yakın konumdaki TA konusundan 
alınmıştır. Tuz kapsamına göre en yüksek bin dane ağırlığı, 37.7 g ile laterale en uzak konumdaki TC konusunda 
ölçülmüştür (Çizelge 2.3). Bu durumun, su ve tuz gerilimine bağlı olarak geliştiği; ayrıca, dane ağırlıkları üzerine, tuz 
geriliminin su geriliminden daha etkili olduğu söylenebilir. Çok sayıda araştırmacı (Frenkel ve ark., 1990, Bahçeci, 
2005; Singh ve ark., 2009; Zheng ve ark., 2009) çizgi kaynaklı yağmurlama sulama yaklaşımını kullandıkları 
çalışmalarında, su miktarı azaldıkça ve tuz miktarı artıkça verimin azaldığını saptamışlardır. Bu çalışmada ulaşılan 
sonuçlardan, buğday bitkisinin büyüme dönemi boyunca giderek artan oranlarda su-tuz gerilimi ile karşılaşması 
durumunda dane dolumunun olumsuz yönde etkilendiği anlaşılmaktadır. Bindane değerlerinin varyans analiz 
sonuçlarına göre, araştırmanın yalnızca ikinci yılında sulama düzeyleri arasında istatistiksel anlamda %95 güvenle 
fark olduğu saptanmıştır. İkinci yıla ilişkin konu ortalamaları arasındaki farklar, LSD testiyle karşılaştırılmıştır. 
Buna göre konular, %99 güvenle üç verim grubu oluşturmuştur. TC konusu ilk verim grubuna girmiştir. Buradan, 
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sulama suyu tuz yükü azaldıkça, bin dane ağırlığının arttığı; buna karşı tuz yükü artıkça bin dane ağırlığının düştüğü 
söylenebilir. Bu sonuçlardan artan su-tuz stresinin buğday danelerinin tam olarak dolmasını engellediği ve sonuçta 
zayıf danelerin oluşmasına neden olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle çiçeklenme ve dane dolumu dönemlerinde 
karşılaşılan su eksikliği danelerin küçük, zayıf ve buruşuk kalmasına yol açmaktadır.

En yüksek Hasat İndeksi (HI) değeri, 0.42 ile TC konusunda çalışmanın ikinci yılında ölçülmüştür. Genel olarak, 
ilk yıla ilişkin hasat indeksi değerleri arasında belirgin bir farklılaşma saptanamamıştır (Çizelge 2.3). Bu durumun 
ikinci yıl uygulanan yüksek düzeyde tuz içeren sulama sularının kullanılmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 
TC konusunda tuz yükü azaldıkça, bitkinin toprak üstü aksamının geliştiği bağlı olarak verimin ve bunun sonuncu 
olarak HI değerlerinin yükseldiği söylenebilir. Benzer konuda çalışmalar yapan Adıyaman (2005) ve Sezen (2000) 
yüksek verimli ve sulanır koşullarda yetiştirilen buğday çeşitlerinde hasat indeksi değerinin 0.38-0.60 arasında 
değiştiğini belirtmişlerdir. Özellikle, bitkinin çiçeklenme öncesi biyokütle birikimine göre potansiyel dane sayısını 
düzenlediğini ve bu nedenle hasat indeksinin su eksikliğinden çok az etkilendiğini vurgulamışlardır. Benzer 
görüş, Musick ve Porter (1990) tarafından da paylaşılmıştır. Araştırmacılara göre, başaktaki dane sayısı bir kez 
belirlendikten sonra sabit kaldığından, HI değerleri, dane dolumu sırasındaki su eksikliği ve tuz gerilimi gibi 
etmenlerden duyarlı hale gelmektedir. Bu çalışmada, özellikle, uygulanan farklı tuz-su düzeylerinde çiçeklenme 
ve dane dolumu dönemlerinde kök bölgesindeki kullanılabilir toprak suyunun %50’nin altında olması, danelerin 
dolmamasına, zayıf kalmasına ve bağlı olarak, hasat indeksinin de düşmesine neden olmuştur. Hasat indeksi 
değerlerinin deneme konularındaki değişimleri, istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci yılında, 
deneme konuları arasında istatistiksel olarak %99 güvenle farklar olduğu belirlenmiştir. Buna göre, farklı 
miktarlarda uygulanan tuzlu sulama suları, HI değerleri üzerine farklı biçimde etki etmişlerdir. Değinilen etki 
sonucu oluşan konu ortalamaları arasındaki farklar, LSD testi ile karşılaştırılmıştır. Buna göre, konular %95 
güvenle iki, %99 güvenle üç grup oluşturmuştur. TC konusu, birinci verim grubunu oluşturmuştur. Buradan, tuz 
miktarı azaldıkça, HI değerinin de yükseldiği sonucuna ulaşılabilir.

Farklı su-tuz konularından elde edilen buğday protein oranları, Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelgeden anlaşılacağı 
gibi, en yüksek protein oranlarına su ve tuz gerilimlerinin yüksek olduğu konularda ulaşılmıştır. Çalışmanın 
birinci yılında TC, ikinci yılında ise TA konularında en yüksek protein oranları ölçülmüştür. Ayrıca, ilk yıl konular 
arasındaki farklar, ikinci yıl oluşan farklardan daha küçüktür. Örneğin, ilk yıl protein oranı, su miktarı arttıkça 
%11; ikinci yıl ise tuz miktarı artıkça %50 oranında azalmıştır. Buradan, protein oranlarının su geriliminden çok 
tuz geriliminden olumsuz biçimde etkilendiği, tuz miktarı arttıkça protein oranının daha büyük ölçeklerde düştüğü 
söylenebilir. Aynı konuda çalışan François ve Mass (1986), makarnalık ve ekmeklik buğdaylarda sırasıyla 6 ve 8 dS/
m’ye kadar etkilenme olmadığını, tuzluluğun makarnalık buğdayların kalitesini arttırdığını, ekmeklik buğdayları 
etkilemediğini bulmuşlardır. Protein oranı bakımından sulama düzeyleri arasındaki farklılıklar, her iki deneme 
yılında da istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde önemli olmuştur (P<0.01). Bu durumda, buğday protein oranlarının 
su-tuz düzeylerinden istatistiksel anlamda %99 güvenle farklı biçimde etkilendiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle 
konu ortalamaları arasındaki farklar, LSD yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Denemenin her iki yılında da konular 
0.01 düzeyinde üç grup oluşturmuştur. İlk yıl TC, ikinci yıl ise TA konuları istatistiksel olarak, %99 güvenle 
protein miktarlarını etkilemiştir. Bu durumda, tuz miktarı artıkça ve su miktarı azaldıkça buğdayda protein miktarı 
artmaktadır. Yıllar arasında su-tuz etkisinden dolayı ortaya çıkan verimsel farklılıklar, buğday protein oranını, 
önemli derecede etkilemiştir. Protein oranındaki farklılıklar, iklime, toprak yapısına ve kullanılan bitkinin çeşit 
özelliklerine bağlı olarak değişmektedir Kün, (1988) ve Zheng ve ark. (2009) farklı tuz derişimleriyle suladıkları 
ekmeklik buğdayda, protein oranlarını %10.2-13.8 değerleri arasında bulmuşlardır. Ayrıca, en yüksek protein 
oranına, verimin en düşük olduğu ve yüksek tuz etkisinde olan konuda ulaşmışlardır. Sunulan çalışmada elde 
edilen sonuçlar, bildirilen sınırlar arasında değişmektedir. Verimin düşük olduğu konularda yüksek protein oranı 
elde edilmiştir. Benzer şekilde Çağlar (1990) ve Gallegos-Torres ve Salazar-Zazueta (1991), ekmeklik buğday 
çeşitleri ile yaptıkları çalışmalarda, ortalama %11.15-13.85 olarak buldukları protein oranlarıyla bu araştırma 
sonucuna yakın değerler elde etmişlerdir. Ayrıca, Akkaya (1994), dane verimi ile protein oranı arasında ters bir 
ilişkinin olduğunu bildirmiştir. Sunulan çalışmada ulaşılan sonuçlar, yukarıda özetlenen araştırma sonuçları ile 
büyük oranda benzerlikler taşımaktadır. 

Ekmeklik buğdaylarda, ekmek olma özelliğini etkileyen gluten, en çok önem verilen nitelik ölçütlerinden birisidir 
(Pena, 1997). Denemenin yürütüldüğü yıllara ilişkin ekmeklik buğdayın yaş gluten değerleri, Çizelge 2.3’de 
verilmiştir. Genellikle, en yüksek yaş gluten oranları, protein oranlarında olduğu gibi, su ve tuz gerilimlerinin 
yüksek, verimin düşük olduğu TC (birinci yıl) ve TA (ikinci yıl) konularından elde edilmiştir. En yüksek yaş 
gluten oranlarının elde edildiği konulara göre, ilk yıl %9, ikinci yıl ise %49 dolaylarında azalma saptanmıştır. 
Bu durumda, tuz geriliminin yaş gluten oranlarını su gerilimine göre daha fazla etkilediği söylenebilir. Hendavey 
(2009) yüksek tuzlu sulama suyu (7-19 dS/m) uygulamaları sonucunda buğdayda yaş gluten oranlarının %28-51.6 
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değerleri arasında değiştiğini rapor etmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara benzer sonuçlar, Sharma ve Minhas 
(2005), Torbica ve ark. (2007 ve Singh ve ark. (2009) tarafından elde edilmiştir. İstatistiksel analiz sonuçlarına 
göre, her iki yılda da yıl konular arasında %1, Sulama Düzeyi x Yön etkileşimi arasında ise %5 düzeyinde önemli 
ayrımların olduğu saptanmıştır. Konular arasındaki farklılığın anlaşılması için ortalamaları, LSD yöntemiyle de 
karşılaştırılmıştır.  LSD analizinde birinci TC, ikinci yıl ise TA konularının yaş gluten oranını istatistiksel olarak 
%99 güvenle etkilediği anlaşılmıştır. Su miktarının azaldığı veya tuz yükünün arttığı durumlarda, yaş gluten 
oranının 0.01 düzeyinde arttığı söylenebilir. 

Sonuçlar

Yağış denetimli (üstü örtülü sera) alanda tuzlu sulama sularının buğday bitkisinde verim, verim ögeleri ve 
topraktaki tuz hareketine etkisinin incelenmesi için yapılan çalışmada, çizgi kaynaklı yağmurlama sulama sistemi 
kullanılmıştır. Sistemde, bitkiler kaynaktan uzaklığa bağlı olarak farklı miktarlarda sulama suyu ve tuz yükü 
almışlardır. Çalışmadan elde edilen kimi sonuçlar;

Konulara ilişkin ET değerleri, yıldan yıla farklılık göstermiştir. Farklı su ve tuz düzeyleri için hesaplanan su 
tüketimleri, uygulanan sulama suyu tuzluluğundan etkilenmiştir. İkinci yıl sera denemesinde, yüksek tuzlu 
sulama suları nedeniyle bitki kök bölgesindeki elverişli suyun kullanılabilirliğinin azalması, VPD değerlerinin 
düşmesi sonucu, ET’de önemli düşmelerle karşılaşılmıştır. Tarla koşullarında yapılan çalışmada, tüm konularda, 
ET değerlerinin zamana karşı değişimleri, sera çalışmasında olduğu gibi, benzer tavır göstermiştir Açık alan 
çalışmasında en yüksek mevsimlik su tüketim değerlerine, laterallere en yakın konularda ulaşılmıştır. Yalnızca, 
tekil laterallerden su alan “Su Stres” ve “Su ve Tuz Stres” alanlarında lateralden en uzak konularda ET azalmaları 
oldukça küçük boyutlarda, %2-3 düzeylerinde kalmıştır. 

Her iki deneme yılında da sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) değerlerinin lateralden uzaklaştıkça arttığı 
belirlenmiştir. IWUE değerleri konulara göre 1.83-2.19 kg/da/mm arasında iken ikinci yıl bu değer 1.15-2.36 kg/
da/mm arasında değişmiştir. Toplam su kullanım randımanı (WUE) değerleri ise ilk yıl için 1.39-1.54 kg/da/mm, 
izleyen deneme yılında ise 1.98-5.22 kg/da/mm arasında hesaplanmıştır. Sulama suyu tuzluluğunun artması, sulama 
suyu kullanma randımanının (IWUE) düşmesine; ancak, toplam su kullanma randımanının (WUE) yükselmesine 
neden olmuştur.

Çalışmada verim tepki etmeni, ky değeri 1.36 olarak bulunmuştur. Yörede daha önce yapılan çalışmalardan daha 
yüksek ky değeri elde edilmiştir. Sonuçta ky değerinin yüksek olmasında iklim ve toprak özelliklerinin önemli 
etkisi vardır.

Bin dane ağırlığının ve protein oranlarının su geriliminden çok tuz geriliminden olumsuz biçimde etkilendiği, tuz 
miktarı arttıkça bin dane ağırlığının ve protein oranının daha büyük ölçeklerde düştüğü söylenebilir.

Uygulanan farklı tuz-su düzeyleri çiçeklenme ve dane dolumu dönemlerinde, danelerin dolmamasına, zayıf 
kalmasına ve bağlı olarak, hasat indeksinin de düşmesine neden olmuştur. Özellikle tuzlu su uygulamalarının 
bitkinin farklı dönemlerinde uygulanmasında iyi bir sulama programının oluşturulması gerekir.
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KURAK VE YARI KURAK BÖLGELERDE İKİNCİL TUZLANMANIN  
ÖNLENMESİNDE BASİT BİR YÖNTEM (WATSUİT)

Ahmet İdris Ağar1            Aysel Muhsine Ağar1

1Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA agar53@yahoo.com

ÖZET

Kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan ülkemizde sulama suyu kullanımındaki yanlışlıklar ikincil tuzlanma-
ya neden olabilmektedir. Sulama suyunun kimyasal yapısını dikkate alan ve alınacak önlemlerin etkisini tahmin 
eden basit bir yaklaşım olan watsuit ile hem toprağımızın yapısını hem de bitki yetiştirmedeki problemleri kolay-
lıkla aşabiliriz. Programın değerlendirmesi serbest drenaj koşullarında 2 yıl süre ile orta Anadolu şartlarında üç 
tuz konsantrasyonu içeren sulama(1,5, 3,0 ve 4,5dS/m) suyu ve iki yıkama suyu ihtiyacı oranı (LF=0,20 ve 0,30) 
kullanılarak mısır bitkisi ile test edildi. Uygulama tesadüf bloklarında faktöriyel olup üç tekerrürlü olarak kuruldu. 
Sonuçlar sulama suyu tuzluluğunun artması ile topraktaki tuzlanmanın arttığını ancak yıkama suyu oranının art-
ması ile toprak tuzlanmasının azaldığını gösterdi. İki yılsonunda konuların tuz konsantrasyonları, model tahmini 
toprak tuz değerlerinden az oldu. En kötü senaryoda bile modelin verdiği tuz tahmini ve SAR değerleri sırasıyla 
%20 ve %70 daha fazlaydı. İki yılsonunda yapılan karşılaştırmalar gelecek yıllar için yıkama oranının bitki kök 
bölgesi tuzunu kontrol etmede etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Tuzlu-su, yıkama oranı, ikincil tuzlanma, watsuit

A simple method to prevent secondary salinization (watsuit) in arid and semi-arid regions. 

ABSTRACT

The use of irrigation water is caused secondary salinization in our country located in arid and semi-arid zone. 
Taking into account the chemical composition of the irrigation water to be taken watsuit is a simple approach that 
estimates the structure of soil and plant breeding problems easily. The field experiment was conducted in free dra-
inage condition for two years in Central Anatolia, Turkey. Three different salinity levels of irrigation water (1.5, 
3.0 and 4.5dS/m) and two leaching fractions (LF=0.20 and 0.30) were used in the test. Maize crop (Zea mays) 
was used as a test plant. Plots were designed as randomized blocks with three replications. The results show that 
salinity of irrigation water increased, soil salinity also increased. However, as reverse, when LF increased, soil 
salinity decreased. Even two year went by; soil salinity levels of plots were less than determined values of model. 
Estimated of soil salinity and SAR were respectively 20% and 70% more than that of measured levels under the 
worst scenario. Comparison of two year and estimated long term SAR values showed that as the SAR of irrigation 
water was higher than the soil, the values increased with time. We can estimate soil salinity for future and control 
soil salinity level in the root zone with LF level.

Key Words: Saline water, Leaching fraction, Soil salinity, Leaching requirement, Watsuit

1. GİRİŞ

Dünyada yaklaşık %46’lık alan, kurak ve yarı kurak iklime sahiptir (Rodin et al 1975) ve ülkemiz de bu kuşakta 
yer almaktadır. Bu iklim kuşağında yer alan tarım alanlarında sulama suyu kullanımının çok önemli olduğu bilin-
mektedir. Ana ürün olan tahılların (özellikle buğday ve pirinç) yaklaşık %60’ı sulanan alanlardan elde edilmekte-
dir. Henüz işlenen alanların yalnızca %15’i sulanabilmekte iken bu alanlardan elde edilen üretimle, dünya yiyecek 
ihtiyacının %36’sı sağlanmaktadır (FAO 1988).
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Sosyoekonomik nedenler ve sulamaya uygun alanların sınırlı oluşu gibi olumsuz durumların yanı sıra, yeterli 
miktarda ve iyi kalitede sulama suyu temininde de güçlük çekilmektedir. Hatta bazı ülkelerde, elde edilen sulama 
sularının miktarı değil, kalitesi daha önemli bir sorun olmaktadır.

Sulamada kullanılan sular bünyelerindeki tuzları toprağa, özellikle de bitki kök bölgesine yığarlar. Kış yağışlarının 
yetersiz olduğu veya sulama suyuna gerekli yıkama suyu ilavesi yapılmadığı durumlarda, zamanla toprak profi-
linde biriken tuzlar, eriyen maddelerin konsantrasyonlarına ve çeşitlerine bağlı olarak hem bitkileri etkileyerek 
doğrudan hem de toprağın kimyasal özelliklerini bozarak dolaylı yoldan zarar vermektedirler. Bozulan toprak 
şartlarında bitki gelişimi gerileyecek ve sulama sularının toprakta yarattığı tuzlanma arttıkça tuza dayanıklı bitki 
seçimi gereksinimi ortaya çıkacağı için de bitki deseninde sürekli değişime gereksinim duyulacaktır. 

ABD’de, Kaliforniya’daki birçok çiftlikte tuzlu yüzey dren sularının elektriksel iletkenliği 3,2dS/m olacak şekilde 
seyreltilerek kullanımı sonucunda toprak tuzlanmış yalnızca pamuk, arpa ve yonca gibi tuza dayanıklı bitkiler 
yetiştirilebilmektedir (Rhoades 1977).

Üretimde tuzlu sulama sularının kullanılması ile bazı topraklar üretim dışı kalmıştır. Çünkü sulama suları iyi 
kalitede olsalar bile topraktaki tuzlanmanın kaynağı olabilmektedirler. Tuz konsantrasyonu 250 mg/l olan su ile 
1000 mm sulama yapıldığında hektara 2,5 ton tuz taşınmış olacaktır. Bu tuzların bitki kök bölgesi derinliğindeki 
topraktan uzaklaştırılmaması durumunda topraklar, kısa sürede tuzlu veya tuzlu-sodyumlu (Çorak) topraklar ha-
line dönüşmektedir. Hindistan’ın Rajastan bölgesinde devamlı tuzlu sularla yapılan sulamalar sonucunda sulanan 
alanların %56 sı tuzlanmıştır (Pallival 1972). Ortadoğu ülkelerinin sulu tarım alanlarının %10’u ile %50’ye varan 
kısmı çoraklık nedeniyle tarım dışı kalmıştır (Aydoğdu 1991). 

Suda çözünen maddelerin konsantrasyonu, sodikliği (SAR), özel iyon toksisiteleri (Na, B, Cl kapsamları) suların 
kalitesini belirleyen kriterlerdir. Ama unutulmamalıdır ki tüm bu kriterler, bitki çeşidine, toprağın fiziksel ve kim-
yasal durumuna, iklime ve sulama yönetimine bağlı olarak farklılıklar gösterecektir. Bu faktörlerin tümü birlikte 
ele alınarak toprakta karşılaşılacak olan tuzluluğun belirlenmesi gerekir (Van Hoorn and Van Aart 1980).

Fazla miktarda erimiş madde bulunduran tuzlu sular, toprakta osmotik basınç yaratıp bitkilerin su alımına engel 
olarak fizyolojik kuraklığa neden olurlar. Chapman, Wilcox ve Hayward’a göre bitki gelişme durumu dikkate 
alındığında devamlı kullanılan sulama suyu konsantrasyon 1000mg/l lik (1,5dS/m) geçmemelidir (Ayyıldız 1990).

Tuzlu sulama suları ile mısır bitkisinde yapılan çalışmada, toprağın tuzlanması, bitki verim ve dane kalitesi üzerin-
deki etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda 2,5dS/m lik tuz seviyesine kadar verimde artış sağlanırken 
5,0dS/m konusunda iki yıllık sulama sonunda toprağın üst 30cm derinliği tuzlanmıştır (Ağar 1994).

Sönmez ve Yurtsever (1995) değişik tuzluluk ve Sodyum Absorbsiyon oranı (SAR) değerine sahip suların, toprak 
tuzluluk ve sodyum seviyesine etkisini üç yıl boyunca araştırmışlardır. Başlangıç tuzluluk ve SAR değerlerinin 
bütün tuzluluk seviyelerinde ve profil boyunca artış gösterdiğini tespit ettikleri gibi 0-90cm lik profilde derinlik 
boyunca Değişebilir Sodyum Yüzdesi (DSY) değerlerinin de arttığını bulmuşlardır.

Kaliteli sulama suyunun temini zorlaştıkça taban suları veya dren sularının yeniden sulama suyu olarak kullanılma 
olanakları gündeme gelmiştir. Çeşitli teknikler geliştirilerek kalitesi sorunlu sularla uzun yıllar başarılı sulamalar 
yapılabilmiştir. Bu da, geliştirilen çiftçilik ve idare uygulamalarıyla mümkün olmuştur. Avustralya, Mısır, Hindis-
tan, İsrail, Pakistan ABD ve Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde dren sularının sulamada 
kullanımı oldukça önemli miktarlara ulaşmıştır (FAO 1992).

Mısır’da yaklaşık 405000ha alanın tuzlu dren sularıyla sulandığını bildirmiştir. Mısır Hükümeti’nin politikası 
gereği, eğer tuz konsantrasyonu 700mg/l aşmıyorsa dren suları sulamalarda doğrudan kullanılmakta iken, konsant-
rasyon 1,0-2,3dS/m arasında olunca Nil Nehri (0,3-0,4dS/m) sularıyla 1:1 oranında, konsantrasyon 2,3-4,5dS/m 
olunca da 1:2 veya 1:3 oranında karıştırılarak kullanılmıştır. Konsantrasyon seviyesi 4,5dS/m’yi aşan suların kul-
lanılmadığı bildirilmiştir (Abu-Zeid 1988).

Toprak çözeltisi tuzluluk seviyesi, kullanılan sulama suyunun tuz içeriği, bileşimi ve uygulanan yıkama oranıyla 
ilişkili olarak değişmektedir. Kalitesizliğe ilaveten yanlış sulama uygulamaları da problemin boyutunu arttırmakta-
dır. Bu nedenlerden dolayı, öncelikle sulama sularının kalitelerinin bilinmesi ve aynı zamanda yıkama oranının iyi 
tespit edilmesi önemlidir. Yıkama oranı düşük tutulursa, bitki kök bölgesinden uzaklaştırılması gereken tuz miktarı 
istenenden az olacaktır. Bunun aksi durumunda ise yani, yıkama oranı yüksek tutulup aşırı tuz yıkanmasına sebep 
olunursa bu kez de suyun toprağa giriş hızı (infiltrasyon) düşecektir. FAO’ya (1992) göre, dren sularının sulamada 
yeniden kullanılması su kaynaklarının korunmasına yardımcı olacaktır.
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Ülkemizin her yöresinde tuzlu ve sodyumlu topraklara rastlanabilmektedir. Toplamda 1,633 milyon hektarlık bö-
lümünde tuzluluk ve sodyumluluk sorunu görülmektedir (Sönmez ve ark. 1996). 

Kurak ve yarı kurak alanlarda aşırı buharlaşmanın sonucunda taban arazilerde ortaya çıkan tuzlu alanlara, drenaj 
imkanının yetersiz olduğu alanlarda yapılan yanlış sulama uygulamaları başladıktan sonra, yayılım göstermiş ve 
miktarlarında önemli artışlar olmuştur. Çukurova, Gediz ve Konya Ovaları sulamaya açıldıktan sonra tuzluluk ve 
sodyumluluk sorunları ortaya çıkmıştır (Erözel ve Ağar 1994).

Bahçeci (1993), Konya Ovası’nda ana tahliye kanalından sızmalar ve çiftçi sulamaları nedeniyle T4A3 ve T4A4 
kalitesindeki suların toprakta tuzlanmaya neden olduğunu bildirmiştir.

Ülkemiz su kaynakları üzerinde yapılan kalite araştırmasına göre sularımızın %38 i 3. ve 4. sınıf sulardır (Ayyıldız, 1990). 
Ülkemiz su kaynaklarında da potansiyel tuzluluk söz konusudur. Bu nedenle, hem dren sularının hem de mevcut tuzlu suların 
sulamada kullanılabilmesinde hangi mühendislik tedbirlerinin alınabileceği ve bu suların toprakta meydana getireceği tuzlanma 
ve bunun da bitki verimine etkileri araştırıcılar için önemli bir uğraşı alanını oluşturmaktadır. Tarımsal üretim kaynaklarından 
iyi bir şekilde yararlanılabilmesi için teknik,  ekonomik ve sosyal tedbirlerin uyum içinde uygulanması önemlidir. Son yıllarda 
tarımda bilgisayar kullanımının artmasıyla kaynakların nasıl kullanılacağı konusunda karar vermek kolaylaşmıştır. Yapılan 
birçok deneme sonuçlarından faydalanarak bilgisayar modelleri geliştirilmiştir. Modeller verileri ve kısıtları değerlendirerek 
karar vermeyi kolay ve hızlı kılmıştır.

Kompleks modeller, tuz çeşidine, sulama miktarına, yer ve zamana bağlı olarak bitkilerin göstereceği duyarlılığın 
nasıl olacağı konusundaki pek çok belirsizlikleri tahmin edilebilmektedirler. Bunların pratik uygulamalarda kulla-
nılabilmeleri için pek çok veriye gerek duyulmaktadır ancak, genellikle bu veriler elde yoktur. Veri yetersizlikleri 
nedeniyle karmaşık modellerin uygulanabilirlikleri ve dolayısıyla faydaları, basit modellere göre daha az olmak-
tadır. Basit modellerin avantajı ise kararlı akış koşullarında, sulamada kullanılan suların bileşimlerine göre ortaya 
çıkabilecek olası en kötü durumların tahminini yapabilmeleridir (Rhoades 1972).

Rhoades, EC değeri yaklaşık 4dS/m ve SAR değeri 6.0 olan Pecos kuyu suyunu kullanarak yaptığı çalışmada 0.1 
- 0.2 - 0.3 ve 0.4 yıkama oranlarını uygulayarak kök bölgesi derinliğinde toprakta yaratılabilecek tuzluluğu ve su-
lama sonrası iyon dengesini, kendisi tarafından geliştirilen Watsuit modelini kullanarak tahmin etmeye çalışmıştır 
(Rhoades 1992).Bu yıkama oranlarına göre kararlı akış koşullarında ortaya çıkabilecek en yüksek toprak yüzeyi 
EC değeri, 3.77dS/m SAR değeri ise 6.40 bulunmuştur (Rhoades 1992).

EC değeri 3.3dS/m ve SAR değeri 3.2 olan,  jipsce zengin Pecos nehir suyu ile aynı yıkama oranlarını ve yine 
Watsuit modelini kullanarak benzeri bir çalışma  yapan Rhoades, kararlı akış koşullarında sulamalar sonucunda 
ortaya çıkabilecek tuzluluk seviyelerini her derinlik için ayrı ayrı tespit ederek kök bölgesi toprak çözeltisinin 
bileşimlerindeki önemli toprak minerallerinin (özellikle, CaCO3 ve CaSO4.2H2O) çözünme ve çökelmelerini 
de tespit etmiştir. Yıkama oranlarının 0.1 ve 0.3 olduğu her iki durumda da ilk üst derinliklerde Ca’un yıkandığı, 
yıkama oranı 0.3 olduğu durumda ikinci derinlikte de Ca yıkanmasının devam ettiği son iki derinlikte ise çökel-
melerden kaynaklanan Ca konsantrasyonunda artışlar olduğu ve bu çökelmelerin 0.1 yıkama oranında daha fazla 
olduğu görülebilmektedir (Rhoades 1992).

Moorhead and Harris (1989), yaygın olarak kapalı sistem mandıracılık yapılan bölgelerde biriktirilen hayvan gübrelerinin tarım 
alanlarına doğrudan dağıtılması sonucunda pek çok üretim alanının elden çıktığını söyleyerek bu gübrelerin uygun kullanımını 
sağlayabilmek amacıyla Watsuit modelini kullanmışlardır. Modeli kullanarak gübrelerle gelen tuzların profil boyunca hareketi-
ni izlemişler ve bu tuzların kök bölgesinden aşağılara doğru uzaklaşmasını sağlayabilecek sulandırma oranını tespit etmişlerdir. 
Bulunan sonuçlara göre, herhangi bir ıslah maddesi kullanılmadan ve %15’lik yıkama oranı uygulayarak, %56 temiz su ile %44 
sıvı gübrenin karıştırılarak kullanılması ile hem bitkiler için yeterli besin maddesinin sağlanabildiği hem de toprakta tuzlanma-
ya engel olunduğu rapor edilmiştir.

Oosterbaan and Senna (1989), tarımsal alanlarda değişik hidrolojik ve su idaresi koşullarında toprak ve su tuzlu-
luğu ile taban suyu seviyesinin tahminine yönelik bir model geliştirmişlerdir. Uygulamalardan su ve tuz dengesi 
ile sulama ve bitki verimi gibi konu ile bağlantılı faktörler hakkında geniş bilgi elde edilmiş, genellikle gözlenen 
değerlerle hesaplanan değerler arasındaki uyum tatmin edici düzeyde bulunmuştur.

Bu çalışmada, J.D. Rhoades (1992) tarafından geliştirilen ve FAO tarafından kabul gören, nispeten basit bir sulama 
programı olup, kararlı akış koşulları mantığı içinde tuzlu sulama sularının toprakta yaratabileceği en kötü şartları 
tahmin edebilen Watsuit bilgisayar modeli kullanılarak orta Anadolu iklim şartları için denenmiştir. Bu çalışma 
deneme sonuçları olan gerçek arazi değerleri ile Watsuit Bilgisayar modeli ile hesaplanan tahmin değerlerini kar-
şılaştırılarak bitki kök bölgesi tuzlanmasının önceden tahmin edilmesi olanağını belirlemektir.
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2. MATERYAL VE METOT

2.1 Materyal

Deneme iki yıl çakılı olarak tesadüf bloklarında faktöriyel olup 3 tekrarlamalı olarak Mürtet Ovası’nın içinden 
geçmekte olan ova çayının sol sahilinde kurulmuştur. Yörede uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,7oC ortalama yağış 
378 mm/y dir. Ova toprakları alüvial olup tekstür killi, siltli-killi. Drenaj, tuzluluk ve alkalilik sorunu yoktur. Orta 
derecede kireçlidir. 

Kullanılan suyun elektriksel iletkenliği 1,5dS/m ve sodyum adsorbsiyon oranı (SAR) 5-6,  kalite T3A1 sınıfıdır. 
Diğer iki su konusu, bu suya ilave edilen kimyasallar (NaHCO3, CaCl2 ve MgSO4) ile yaratılmıştır. SAR değerleri 
5 olacak şekilde hazırlanmıştır (Çizelge1.).

Denemede kullanılan mısır bitkisi, genellikle ortalama sıcaklığı 15oC den az olmayan sıcak bölgelerde yetiştiril-
mekte ise de çeşit zenginliği bakımından geniş bir yayılım alanına sahiptir (FAO 1986). Tuzluluğa karşı orta hassas 
bir bitki olup verimde azalışa sebep olmayan tuza dayanım sınırı 1.7dS/m olarak belirlenmiştir (FAO 1992). Mısır 
tohumu Türk Tek Melezi (TTM) 815 olup, değişik ekolojilere uyum gösterebilen bir çeşittir (Deniz1995).

Çizelge1. Sulama suyunun kimyasal bileşimi

İki yıllık ortalama 
a1 a2 a3

pH 7.90 7.59 7.50
SAR 5.83 5.36 5.92

Ca/Mg 0.99 0.98 0.95
EC (dS/m) 1.46 3.08 4.43

Sodium (me/l) 9.86 15.32 20.84
Potassium (me/l) 0.17 0.25 0.27

Calcium (me/l) 2.84 8.10 12.02
Magnesium (me/l) 2.88 8.23 12.69
Carbonate (me/l) - - -

Bicarbonate (me/l) 6.99 10.07 12.85
Chlorine (me/l) 3.59 12.57 18.47
Sulphate (me/l) 4.17 9.26 14.50
Boron (ppm) 0.89 0.87 0.92
RSC (me/l) 1.27 - -

2.2 Metot

Watsuit model çalışması ile sulama sularının, kalitelerine ve seçilecek yıkama oranlarına göre topraklarda 
yaratacakları tuzluluk ve alkalilik seviyelerinin tahmin edilmesidir.

2.2.1 Watsuit Modelinin kullanım prensipleri

Sulama suyu bileşiminin yıllık (yada daha uzun bir dönem) ortalama değerleri ile yıkama suyu oranı, girdi verisi 
olarak kullanılmaktadır. Bitki su alımının derinliklere göre dağılımı ile karbondioksit kısmi basıncı programın 
kendisi tarafından çalıştırılmaktadır. İyon çiftlerinin kimyası ve etkisi, iyonik güç ve aktivite katsayısı gibi değerler 
program tarafından hesaplanmakta ve işleme alınmaktadır.

Rhoades’a (1992) göre, modelin kullanımında:
(a) Kararlı akış koşullarının var olduğu,
(b) Yıkamanın üniform olarak yapıldığı,
(c) MgCO3’ın çökelmediği kabul edilmekte,
(d) Evapotransprasyon (ET) dikkate alınmamakta,
(e) Toprak çözeltisinde bulunan temel katyon ve anyonların durumu ile toprak pH ve EC değerleri, kök derinliği 
dörde bölünerek incelenmekte,
(f) Derinlikle birlikte CO2 basıncının arttığı dikkate alınmakta,
(g) Sulamalarda “Yıkama Oranı” seçimi zorunlu tutulmaktadır.
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Programda kullanılacak girdiler;

Sulama suyu bileşiminin yıllık ya da daha uzun dönemler için ortalama olarak katyon ve anyon değeri 

(Ca++, Mg++, Na+, K+, Cl-, CO3
=, HCO3

- ve SO4
=) konsantrasyonları me/l olarak. Anyon ve katyon konsantrasyonları 

dengelenmiş olarak istenmektedir. Aksi bir durumda program bunu kendisindeki bir alt programla 
dengeleyebilmektedir.

Toprağın CaCO3 ile doygun olup olmadığı: Toprağın durumuna uygun değerlendirme yapılarak karar verilir. 
Burada, toprak kirecindeki çözünmelerin potansiyel etkilerini açıklamak amacıyla bu seçenek seçilir veya seçilmez.

Herhangi bir ıslah maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı; programın işleyişinde ıslah maddesinin uygulanmaması 
problem yaratmadığı gibi tüm seçenekler aynı çalışma içinde kullanılabilir.

Programın içerdiği yıkama oranları ise şunlardır:

       a- 0.05       b- 0.10       c- 0.20       d- 0.30       e- 0.40

Programda kullanılan yıkama oranlarından istenilen seçilebileceği gibi bunların dışında da tercihler 
yapılabilmektedir. Ancak, yıkama oranının hiç olmadığı yani, sıfır kabul edildiği bir çalışmayı program kabul 
etmemektedir.

Programdan elde edilecek veriler;

1- Belirlenen kör derinliği tabakaları için temel anyon ve katyon konsantrasyonları (me/l),

2- Yüzey toprak çözeltisinin SAR, EC ve pH değerleri,

3- Kök bölgesi toprak çözeltisi bileşimindeki önemli toprak minerallerinin (CaCO3 ve CaSO4.2H2O) yıkanma ve 
çökelme durumları,

4- Sulanan kök bölgesi derinliğinin (tarla kapasitesi şartlarında) ortalama SAR,  EC değeri Cl- konsantrasyonu 
(me/l) ve ozmotik potansiyel (kPa) değerleri,

Denemede sulama yöntemi kontrollü tava olup sızma ve su kaçakları olmamasına özen gösterildi. Tohumlar 
dikildikten sonra can suyunu takip eden konulu sulamalar dört kez tekrarlandı. İki yıllık sürede programa iki 
değişik sulama miktarı girildi. Birincisi, ölçülen ikincisi yağan yağışlarla düzeltilendi. Sulama suyu aşağıdaki 
eşitliğe göre düzeltildi (Hoffman 1985).

Cc = [(Diw.Ciw) + (Drw.Crw)] / (Diw + Drw)

Cc = düzeltilmiş konsantrasyon (me/l); Diw = sulama suyu miktarı (mm); Ciw = sulama suyu anyon ve katyon 
konsantrasyonu (me ); Drw = yağış miktarı (mm); Crw= yağmur suyu anyon ve katyon konsantrasyonu (me/l).

Uygulanan sulamalarda verilecek miktar gravimetrik olarak bulunan eksik nemin tarla kapasitesine getirilmesi 
şeklinde olmuştur.

Konular:

A: Tuzluluk Konuları (dS/m)  B:Yıkama Oranları

a1: 1.5     b1: 0.20

a2: 3.0     b2: 0.30

a3: 4.5

Toprak örneklerinin horizon bazında değil, 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 cm derinliklerinden alındı.
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3.BULGULAR VE TARTIŞMA

Ölçülen elektriksel iletkenlik değerleri (ECe) oldukça sabit olup derinliğin artması ile hafif artışlar göstermiştir. 
Bütün konularda en üst tabaka seçilen yıkama oranlarından etkilenmemiştir. Daha derin tabakalarda ECe değerleri 
karşılaştırıldığında, gerçek değerler model tahmininden daha küçüktü. Bu sonuç modelin iki yıldan çok daha fazla 
zaman için tahminler yapması ile açıklanabilir. Sulama suyu tuzluluğu arttıkça toprak ECe değerleri profil derinliği 
boyunca artmıştır bu artış kısmen de yıkama oranı (LF) ile ilişkilidir (çizelge2 ve şekil 1). Deneme yıllarında toprak 
tuzluluk değerleri kış ve bahar yağışlarından sonra azalma göstermiş ve hemen hemen başlangıçtaki değerlerine 
yaklaşmıştır. İki yıl sonunda, üst birinci tabaka hariç tahmin edilen toprak tuzluluk değerleri gerçekleşen ortalama 
değerlerden yaklaşık %70 ile 20 daha fazla bulunmuştur. İki yılsonunda elde edilen değerlerin watsuitin yaptığı 
tahminlerden daha küçük olması programın uzun yıllara göre tahmin geliştirmesi ile açıklanabilir. Toprak 
tuzluluğu açısından gerçek değerler ile tahmin değerleri arasındaki ilgi istatiksel olarak 0.01 seviyesinde önemli 
olup regresyon katsayısı olan r=0.976 bulunmuştur.

Aragüés (2003) buharlaşma esnasında tuzların çökelmelerinin, sulama suyundaki erimiş tuzların cins ve miktarına 
bağlı olduğuna işaret etmiştir. Yetiştirilecek bitki çeşidinin tuz toleransı ve sulama suyu kalitesi bilindiğinde 
yıkama oranı dikkate alınarak, gelecekte de nasıl bir durum olacağını tahmin edebildiği için bir umuttur.    

Çizelge2. Toprak tabakalarındaki gerçekleşen ve programın tahmin ettiği ECe değerleri

Derinlik
Konular Birinci yıl İkinci yıl Watsuit

önce eding sonra önce seeding sonra İki yıl years Uzun dönem*

0-25cm

a1b1
0.65 0.92 0.64 0.92 0.92 0.66

a1b2
0.69 0.92 0.62 0.92 0.88 0.64

a2b1
0.71 1.25 0.75 1.36 1.79 1.24

a2b2
0.75 1.2 0.69 1.25 1.7 1.18

a3b1
0.70 1.37 0.78 1.86 2.50 1.70

a3b2
0.72 1.26 0.86 1.71 2.38 1.62

75-100cm 

a1b1
1.12 1.45 1.13 1.55 2.91 1.95

a1b2
1.09 1.24 1.08 1.26 1.99 1.38

a2b1
1.30 1.64 1.43 2.63 5.51 3.84

a2b2
1.29 1.63 1.36 2.37 3.88 2.69

a3b1
1.19 1.95 1.66 3.45 7.35 5.23

a3b2
1.21 1.76 1.47 3.05 5.37 3.73

0-100cm 
(4 tabaka) 
otalaması

a1b1
0.92 1.20 0.87 1.23 1.83 1.26

a1b2
0.87 1.06 0.82 1.07 1.43 1.01

a2b1
0.96 1.43 1.08 1.97 3.53 2.44

a2b2
1.01 1.41 1.06 1.77 2.80 1.93

a3b1
0.94 1.66 1.30 2.7 4.78 3.36

a3b2
0.94 1.52 1.20 2.36 3.89 2.67

*eşitliğe göre düzeltilmiş sulama suyu değerleri

Sulama suyu tuz konsantrasyonunun 3.0dS/m olduğu a2 konusunda üst tabaka toprak tuzluluğu mısır için kritik 
seviye olan 1,7dS/m,   a3 konusunda ise bu değeri oldukça aşmıştır ve yıkama oranı yeterli gelmemiştir. Bu durumda 
belki yıkama suyu oranı arttırılabilir, ancak burada ekonomik durumu suyun miktarını ve taban suyu tablasının 
yükselme riskini göz ardı etmemek lazımdır. Çizelge2 ve şekil.1 gerçek ve tahmin değerlerinin kullanılan yıkama 
oranlarından etkilendiğini ve tuzlanmanın az olduğunu işaret eder. Kararlı durum için geliştirilen program bitki 
ve yetiştirme tekniklerini, toprak tekstürünü, kireç miktarını dikkate almamakla birlikte iki yıllık tarla denemesi 
sonunda istatiksel olarak tahmin edilen ve gerçekleşen arasında kuvvetli bir ilgi bulunmuştur. Kullanımındaki 
basitliği ve bazı iyon zarları için ıslah maddesi tahmin edebilmesi modelin avantajıdır.
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Şekil 1. Geçekleşen ortalama ECe ve Watsuit tahmini  0-25, 75-100 and 0-100cm tabakaları için.
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STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SPI) VE NORMALİN YÜZDESİ METODU (PNI) İLE 
KONYA VE ÇEVRESİNİN KURAKLIK ANALİZİ

Bahtiyar EFE, Evren ÖZGÜR
İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 34469,  
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ÖZET

Kuraklık, belli bir periyotta yağış miktarının ortalama değerlerin önemli ölçüde altına düşmesi sonucunda bitki, 
hayvan ve insanlar üzerinde olumsuz etkilere yol açan doğal bir olay olarak tanımlanır.Atmosferik koşullar, to-
pografik özellikler ve iklim koşulları, kuraklığa etki eden başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Kuraklığın 
ekonomik, çevresel ve sosyal yönden çok sayıda olumsuz etkisi bulunmaktadır. Çeşitli iklim sınıflandırmaları-
na göre Konya ve çevresi ülkemizdeki kurak bölgelerin başında gelmektedir. Başlıca geçim kaynağı tarım olan 
ve Türkiye’nin tarımsal üretimine büyük katkıda bulunan bu bölgede kuraklığın detaylı bir biçimde incelenmesi 
önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan, 1972 ile 2013 yılları ara-
sını kapsayan aylık toplam yağış miktarları kullanılmıştır. Kuraklığın analizinde en sık kullanılan yöntemlerden 
Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Indeksi (PNI) ile Konya ili ve çevresinde yer alan 
20 istasyona ait aylık ve yıllık kuraklık analizi yapılmıştır.Yapılan analizler sonucunda SPI metoduna göre,özel-
likle son yıllarda çalışma alanında yer alan istasyonların genelinde Nisan ayının kurak olduğu saptanmıştır. PNI 
metoduna göre ise incelenen istasyonların büyük çoğunluğunda, son yıllarda Ağustos ayı başta olmak üzere yaz 
aylarında kuraklığın sık tekrar ettiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Konya, SPI, PNI 

Drought Analysis of Konya and Surroundigs by Standardized  Precipitation Index (SPI)  
Percent of Normal Index (PNI)

ABSTRACT

Drought can be described as a natural phenomenon that leads to adverse effects on plants, animals and human as a 
result of significant decrease in average precipitation values during a certain period. Atmospheric conditions, topo-
graphical features and climatic conditions are the major factors that influence the drought. Drought has negative 
effects from economic, environmental and social aspects. According to various climate classifications, Konya and 
the environment is one of the driest regions in our country. It is important to analyze the drought in detail in this 
region because agriculture is the daily bread of region and the region is one of the important agricultural regions of 
Turkey. In this study, the monthly rainfall data obtained from the Turkish State Meteorological Service, covering 
the years between 1972 and 2013 were used to analyze the drought. The most common methods in the analysis of 
drought Standardized Precipitation Index (SPI) and Percentage of normal index (PNI) were used to analysis the 
monthly and annual drought by using data for 20 stations that located around Konya. As a result of the analysis, 
according to SPI method, April was found to be the driest month in recent years in study area. As a result of PNI 
method, the drought occurs frequently on August in study area. 

Keywords : Drought, Konya, SPI, PNI
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1. GİRİŞ

Sıcaklık değerleri ve yağış miktarları farklı dönemlerde değişimler gösterse de, sanayileşmenin artması ile birlikte 
sıcaklıklarda sürekli olan artışlar ve yağış miktarlarındaki değişimler (sürekli azalma eğilimi ya da sürekli artma 
eğilimi) dünyanın süregelen düzenini değiştirmektedir. Yapılan çalışmalara göre, 1880 ila 2012 yılları arasında 
ortalama yüzey sıcaklığı 0.85oC artmış, yüksek enlemlerde yağışlar artarken, aşağı seviye enlemlerde ise ise ya-
ğışlar azalmıştır (IPCC, 2007). Meydana gelen sıcak hava dalgası olaylarından binlerce kişi etkilenmiş, hatta bazı 
olaylarda ölümler meydana gelmiştir(url-1, url-2).

Küresel iklim değişikliği olarak adlandırılan bu sürecin gelecekteki etkilerinin ise günümüzdeki etkilerinden daha 
çok zarar verici olacağı tahmin edilmektedir. Çeşitli iklim modellerine göre küresel ortalama yüzey sıcaklığının 
2100 yılına kadar 1 ila 3,5 ° C[Türkeş, 2001], bazı araştırmacılara göre ise 1.4 ° C ve 5.8 ° C arasında artacağı 
tahmin edilmektedir (IPCC, 2007).

Küresel ölçekte bakıldığında, dünya çapında tekdüze olmamakla beraber yağışların artması beklenmektedir. Kış 
aylarını kapsayan senaryoya baktığımızda Kuzey Amerika, Rusya, Baltık Bölgesi gibi yüksek enlemlere sahip 
bölgelerde yağışlarda %20’den fazla artış beklenmektedir. Aynı şekilde Kuzey Afrika, Hint okyanusu çevresi, Orta 
Amerika ve Türkiye gibi orta enlemlerdeki ülkelerde ise kış yağışlarının %20’den fazla düşmesi beklenmektedir. 
Yaz aylarını kapsayan senaryoya baktığımızda ise Akdeniz Havzası, Güney Afrika ve Brezilya gibi bölgelerde ya-
ğışlarda %20’den fazla azalış beklenmektedir (IPCC, 2007).Yağışlardaki bu azalma ile birlikte kuraklık artacaktır. 

Konya ili, tarımsal üretim açısından ülkemizin önemli bölgelerinden biridir. Türkiye’nin buğday ambarı sayılır. 
Faal nüfûsun % 75’i tarım, hayvancılık, balıkçılık, avcılık ve ormancılıkla uğraşır. Yıllık safi gelirinin % 40’ı ta-
rımdan elde edilir(url-3). Su azlığı ve yağış ortalamasının azlığı dolayısıyla bölgede verim diğer tarım bölgelerine 
oranla zaten düşüktür (Mevlana Kalkınma Ajansı, 2012). Bu yüzden Konya bölgesinde kuraklık analizi yapılması, 
tarımsal üretimin değerlendirilmesi ve planlanması açısından önemlidir. 

Bu çalışmada Konya ve civarındaki meteoroloji istasyonlarının 1972 -2013 yılları arasındaki aylık toplam yağış 
ve yıllık yağış verileri kullanılarak, Standart Yağış İndeksi (SPI) Ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) ile kuraklık 
incelemesi yapılmışve son 3 yılın değerlendirilmesi çalışmada sunulmuştur. 

2. VERİ VE YÖNTEM

Çalışmada kullanılan istasyonlardan Konya ve Keskin hariç diğer istasyonların ölçüm periyodu 1971 – 2013’tür. 
Konya istasyonunun verileri 2006 yılına  kadar kullanılmıştır. Keskin istasyonunun verileri ise 1977 yılından 
başlamaktadır. Bu çalışmada kullanılan istasyonlarınyükseklikleri incelendiğinde 751 m.’lik yükseklik değeri ile 
en alçak istasyonun Ereğli, 1453 m.’lik yükseklik değeri ile en yüksek istasyonun Ulukışla olduğu görülmektedir. 
Ortalama yıllık toplam yağış değerleri incelendiğinde, 302 mm.’lik  ortalama yağış değeri ile en düşük değerin 
Ereğli istasyonuna, 754 mm.lik ortalama yağış değeri ile en yüksek değerin Seydişehir istasyonuna ait olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan İstasyonlara Ait Bilgiler

Adı
Yükseklik

(m)
Yağış
(mm)

Ölçüm  
Periyodu

Akşehir 1002 545 1972-2013
Beyşehir 1141 496 1972-2013
Cihanbeyli 969 325 1972-2013
Çumra 1014 327 1972-2013
Ereğli 1046 302 1972-2013
Hadim 1135 628 1972-2013
Ilgın 1036 418 1972-2013
Konya 1029 317 1972-2006
Kulu 1005 382 1972-2013
Seydişehir 1129 754 1972-2013
Yunak 1148 441 1972-2013
Niğde 1195 333 1972-2013
Ulukışla 1453 318 1972-2013
Keskin 1140 414 1977-2013
Kırıkkale 751 377 1972-2013
Çiçekdağı 900 344 1972-2013
Kaman 1075 462 1972-2013
Kırşehir 1007 378 1972-2013
Aksaray 970 342 1972-2013
Karaman 1018 323 1972-2013
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2.1 STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SPI)

Farklı iklimlere sahip bölgelerin kuraklığını tanımlamak amacıyla yağış parametresini tek bir sayısal değere dö-
nüştüren Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) yöntemi ilk olarak Mckee vd. (1993) tarafından geliştirilmiştir. 
SPI değeri, 

                                            (1)

şeklinde  tanımlanır. Burada SPI, Standart yağış indeksi Xi , aktüel yağış miktarı  , ortalama yağış miktarı,

 ise standart sapmadır (McKee ve ark. 1993). SPI Metodu’na göre indeks değerleri ve sınıflandırma Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 2. SPI değerlerine göre indeks değerleri ve sınıflandırma

SPI değerleri Sınıflandırma
≥ 2 Çok şiddetli yağışlı
1.50 ~ 1.99 Çok yağışlı
1.00 ~ 1.49 Orta şiddetli yağışlı
0.99 ~ 0 Normal
0 ~ -0.99 Normale yakın kuraklık
-1.00 ~ -1.49 Orta şiddetli kuraklık
-1.50 ~ -1.99 Şiddetli kuraklık
≤ - 2 Çok şiddetli kuraklık

SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu 
kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin 
pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir (McKee ve ark. 1993).

2.2 NORMALİN YÜZDESİ İNDEKSİ (PNI)

Normalin yüzdesi indeksi (PNI), esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağış miktarının ortalamasına bölün-
mesiyle yüzdelik halinde elde edilir. PNI’nın hesaplanmasında yağışın 12 ay ve daha az periyotları da kullanılabilir 
(Willeke ve ark. 1994). 

PNI değeri,  

                               (2) eşitliğiyle verilir. 

Burada  PNI, Normalin yüzdesi indeksi Xi , aktüel yağış miktarı  , ortalama yağış miktarıdır (Willeke ve ark. 1994). 

PNI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak eşikten küçük ol-
duğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. Eşiğin altına ilk düştüğü değer kuraklığın başlangıcı olarak 
kabul edilirken indeksin eşikten yükseldiği değer ise kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. Bu yöntemle kuraklık 
şiddeti, Tablo 3’te görüldüğü gibi kategorilere göre sınıflandırılır.

Tablo 3. Farklı periyotlar için PNI değerlerine göre sınıflandırma

PERİYOT
NORMAL VE 

ÜZERİ HAFİF KURAK
ORTA ŞİDDETTE 

KURAK
ŞİDDETLİ 

KURAK
(Risk Yok) (İzlemeye Başla) (Uyarı) (Acil Durum)

1 >%75 %65 – %75 %55 – %65 <%55
3 >%75 %65 – %75 %55 – %65 <%55
6 >%80 %70 – %80 %60 – %70 <%60
9 >%83,5 %73,5 – %83,5 %63,5 – %73,5 <%63,5
12 >%85 %75 – %85 %65 – %75 <%65
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3. SONUÇLAR

Sonuçlar, her iki indeks için önce yıllık olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra da Nisan ve Ağustos  ayları için 
değerlendirme yapılmıştır. 

3.1 STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ SONUÇLARI

3.1.1 YILLIK DEĞERLENDİRME

Çalışmada kullanılan istasyonların 1972 – 2013 yılları arasındaki bütün yıllar için SPI değerleri hesaplanmıştır ve 
son 3 yıla ait SPI değerleri Tablo 4.’te verilmiştir.

Tablo 4. İstasyonların son 3 yıla ait SPI değerleri

İstasyon 2011 2012 2013
Akşehir -0,89 -0,89 -1,50
Beyşehir -0,45 2,19 -0,67
Cihanbeyli 1,17 0,01 -1,65
Çumra 0,57 -0,66 -1,64
Ereğli 1,48 0,99 -0,30
Hadim 1,22 -0,28 -2,49
Ilgın 0,05 -1,42 -1,01
Konya -0,54 -0,91 -0,47
Kulu -0,32 -1,03 -1,98
Seydişehir 0,55 0,86 -1,06
Yunak 0,04 -0,67 -2,33
Niğde 1,82 0,78 -0,33
Ulukışla 1,16 -1,43 -0,02
Keskin -0,41 -0,11 -1,05
Kırıkkale 0,16 1,08 -1,01
Çiçekdağı 0,87 -1,59 -1,91
Kaman 1,25 -0,21 0,48
Kırşehir -0,19 1,57 -1,60
Aksaray 0,35 1,15 -0,88
Karaman 0,30 -0,30 -1,51

SPI Metodunun yıllık olarak sonuçları incelendiğinde, Kaman hariç bütün istasyonların 2013 yılında kurak olduğu 
görülmektedir. Cihanbeyli, Çumra, Kulu, Çiçekdağı, Kırşehir ve Karaman’da şiddetli kuraklık görülürken Hadim 
ve Yunakta çok şiddetli kuraklık görülmektedir. Kaman ise normal bir yıl geçirmiştir. 

2012 yılına baktığımızda Beyşehir çok şiddetli yağışlı bir yıl geçirmişken, Çiçekdağı’nda ise şiddetli kuraklık 
görülmüştür.

2011 yılında istasyonların geneli itibariyle 2012 ve 2013’e nazaran normale yakın bir yıl olmuştur. Akşehir, Bey-
şehir, Konya, Kulu, Keskin ve Kırşehir’de normale yakın kuraklık görülürken, Niğde ise yıl çok yağışlı geçmiştir. 

3.1.2 AYLIK DEĞERLENDİRME

Çalışma aralığındaki bütün aylar için her yıla ait SPI değerleri hesaplanmıştır. Çalışmada ise bütün istasyonlar için 
sadece Nisan ve Ağustos ayının son 3 yıla ait SPI değerleri incelenecektir (Tablo 5 ve Tablo 6). 
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Tablo 5. Nisan ayı için son 3 yıla ait SPI değerleri

İstasyon 2011 2012 2013
Akşehir -0,89 -1,51 -0,65
Beyşehir -0,11 -0,38 -0,28
Cihanbeyli -0,38 -1,48 0,03
Çumra 0,25 -1,09 0,71
Ereğli 0,45 -1,40 1,45
Hadim 2,82 -0,51 -0,66
Ilgın -0,63 -1,46 -0,30
Konya 0,07 -0,33 0,65
Kulu -0,41 -1,45 -0,42
Seydişehir 0,60 0,49 0,68
Yunak -1,19 -1,35 -0,99
Niğde 0,74 -1,56 0,34
Ulukışla 0,70 -1,86 1,58
Keskin -0,15 -1,18 -0,39
Kırıkkale -0,60 -0,45 -0,20
Çiçekdağı -0,32 -1,90 -0,38
Kaman 0,10 -1,70 -0,77
Kırşehir -1,09 -1,35 -0,10
Aksaray -0,12 -1,81 -0,75
Karaman 0,22 -0,97 1,26

Nisan 2013 SPI sonuçları değerlendirildiğinde Ereğli’nin orta şiddetli yağışlı, Ulukışla’nın çok yağışlı diğer yerle-
rin ise normal ya da normale yakın kurak olduğu görülmektedir. 

2012 yılı Nisan ayı için SPI değerleri Seydişehir’in normal olduğunu gösterirken, diğer istasyonların kurak olduğu-
nu göstermektedir. Akşehir, Kaman, Aksaray ve Çiçekdağı’nda 2013 Nisan ayında şiddetli kuraklık görülmüştür. 

2011 yılının Nisan ayında Yunak ve Kırşehir’de orta şiddette kuraklık, Hadim’de aşırı şiddette yağış görülürken, 
diğer istasyonlar normaldir ya da normale yakın kuraklık görülmüştür. 

Tablo 6. Ağustos ayı için son 3 yıla ait SPI değerleri
İstasyon 2011 2012 2013
Akşehir -0.50 -0.79 0.66
Beyşehir -0.86 -0.30 0.03
Cihanbeyli -0.91 0.10 -0.81
Çumra -0.88 -0.71 -1.02
Ereğli -0.14 -0.54 -0.65
Hadim -0.75 -0.64 0.13
Ilgın -0.80 -1.02 0.19
Konya 1.84 -0.80 -0.81
Kulu -0.71 -0.62 -0.32
Seydişehir -0.82 -0.84 -0.81
Yunak -0.57 -0.69 -0.51
Niğde 0.07 -0.28 -0.55
Ulukışla -0.64 0.23 0.12
Keskin -0.42 0.44 -0.57
Kırıkkale 0.63 -0.39 -0.49
Çiçekdağı 0.11 -0.16 -0.55
Kaman -0.51 -0.36 -0.33
Kırşehir -0.55 -0.65 -0.63
Aksaray 0.27 -0.27 -0.11
Karaman -0.68 0.10 -0.68

Son 3 yılın Ağustos ayı verileri SPI metodu ile değerlendirildiğinde bütün istasyonların normal ya da normale 
yakın kuraklık değerlerine sahip olduğu görülmektedir. 
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3.2 NORMALİN YÜZDESİ İNDEKSİ SONUÇLARI 

3.2.1 YILLIK DEĞERLENDİRME 

Çalışmada kullanılan istasyonların son 3 yıla ait PNI değerleri Tablo 7’da verilmiştir. 
Tablo 7. İstasyonların son 3 yıla ait PNI değerleri

İstasyon 2011 2012 2013
Akşehir 84 84 73
Beyşehir 92 140 88
Cihanbeyli 125 100 64
Çumra 113 85 62
Ereğli 129 119 94
Hadim 125 94 49
Ilgın 101 73 81
Konya 87 79 89
Kulu 93 79 59
Seydişehir 112 118 77
Yunak 101 86 51
Niğde 139 116 93
Ulukışla 123 71 100
Keskin 94 98 84
Kırıkkale 104 126 76
Çiçekdağı 119 66 59
Kaman 123 96 109
Kırşehir 96 132 67
Aksaray 108 125 81
Karaman 106 94 68

PNI metodunun yıllık olarak sonuçları incelendiğinde, SPI metodunun aksine 2013 yılı değerlerinin tekdüze ol-
madığını görmekteyiz. SPI değerlerine göre Hadim, Çiçekdağı, Yunak, Kulu, Çumra ve Cihanbeyli şiddetli kurak 
bir yıl geçirmişken Beyşehir, Erreğli, Konya, Niğde, Ulukışla ve Kaman ise kuraklık açısından hiçbir risk içerme-
miştir. 

2012 yılına baktığımızda;Ilgın, Ulukışla ve Çiçekdağı’nın şiddetli kuraklığa maruz kaldığını, Akşehir, Konya ve 
Kulu’nun ise orta şiddette kuraklığa maruz kaldığını görmekteyiz. 

PNI değerleri 2011 yılı için incelendiğinde, bütün istasyonların kuraklık açısından bir risk içermediği görülmüştür. 

3.2.2 AYLIK DEĞERLENDİRME

Çalışma aralığındaki bütün aylar için her yıla ait PNI değerleri hesaplanmıştır. Çalışmada ise bütün istasyonlar için 
sadece Nisan ve Ağustos ayının son 3 yıla ait PNI sonuçları değerlendirilecektir(Tablo 8 ve Tablo 9).

Tablo 8. Nisan ayı için son 3 yıla ait PNI değerleri

İstasyon 2011 2012 2013
Akşehir 49 14 63
Beyşehir 93 77 83
Cihanbeyli 77 12 102
Çumra 118 23 150
Ereğli 127 16 187
Hadim 255 72 63
Ilgın 65 18 83
Konya 104 81 137
Kulu 77 17 76
Seydişehir 134 128 139
Yunak 36 27 47
Niğde 133 29 116
Ulukışla 135 8 179
Keskin 91 33 78
Kırıkkale 68 76 89
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Çiçekdağı 84 9 82
Kaman 105 17 63
Kırşehir 52 42 95
Aksaray 95 21 67
Karaman 115 35 184

Nisan 2013 PNI sonuçları değerlendirildiğinde Yunak’ın şiddetli kurak, Akşehir, Hadim ve Kaman’ın orta şiddette 
kurak, Aksaray’ın hafif şiddette kurak olduğu görülmektedir. Diğer istasyonlar kuraklık açısından bir riske maruz 
kalmamışlardır. 

2012 yılı Nisan ayı için PNI değerleri Seydişehir, Beyşehir, Konya ve Kırıkkkale’nin risksiz bir ay geçirdiğini, 
Hadim’in hafif kurak olduğunu, diğer istasyonların ise şiddetli kurak olduğunu göstermektedir.

2011 yılı Nisan ayında PNI değerlerine göre  Kırşehir, Konya ve Akşehir’de şiddetli kuraklık görülürken diğer 
istasyonlarda kuraklık görülmemiştir. 

Tablo 9. Ağustos ayı için son 3 yıla ait PNI değerleri

İstasyon 2011 2012 2013
Akşehir 23 123 39
Beyşehir 9 68 103
Cihanbeyli 3 110 14
Çumra 16 33 3
Ereğli 78 17 0
Hadim 0 15 117
Ilgın 22 0 119
Konya 328 2 0
Kulu 12 23 61
Seydişehir 5 3 7
Yunak 18 0 27
Niğde 113 49 2
Ulukışla 17 130 115
Keskin 31 172 5
Kırıkkale 183 49 36
Çiçekdağı 121 72 0
Kaman 0 30 35
Kırşehir 15 0 3
Aksaray 158 41 76
Karaman 0 115 0

PNI metoduna göre 2013 yılı değerlendirildiğinde Aksaray, Ulukışla, Ilgın, Hadim ve Beyşehir’in kuraklık açı-
sından bir risk taşımadığı görülmüştür. Kulu’nun orta şiddetli bir kuraklık yaşadığı, diğer istasyonlarda şiddetli 
kuraklık görülmüştür. 

2012 yılı incelendiğinde ise, Akşehir, Cihanbeyli, Ulukışla, Keskin ve Karaman’ın risksiz bir yıl geçirdiği, Çiçek-
dağı ve Beyşehir’in hafif şiddette kuraklık yaşadığı, diğer istasyonlarda ise şiddetli kuraklık değeri tespit edilmiştir. 

2011 yılında ise Ereğli, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çiçekdağı ve Aksaray risksiz bir yıl geçirirken, diğer istasyonla-
rın hepsi şiddetrli kuraklık yaşamıştır. 
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Fatih BAKANOĞULLARI1

(1)TAGEM-Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araş. İstasyonu Müdürlüğü-KIRKLARELİ
Sorumlu Yazar: 1fbakanogullari@gmail.com

Özet

Türkiye`de sanayi kuruluşlarının büyük ölçüde yoğunlaştığı Trakya Bölgesinde göçlerle birlikte hızlı nüfus artışı 
ve şehirleşme ile birlikte tarımsal ve sanayi su kullanımı büyük ölçüde artmaktadır. Artan su ihtiyacına karşılık 
mevcut kaynaklar kıt ve her geçen yıl küresel ısınmaya bağlı olarak yörede kuraklığın etkisi artmaktadır.

Genel olarak kuraklık, bir yörede yağışın, yer altı veya yüzey sularının, iklim olarak beklenen miktardan (ortala-
madan) daha az olduğu süreler olarak tanımlanmaktadır

Bu çalışmada, Trakya Bölgesinde yer alan, havza alanı 4.64 km2 olan Kırklareli Vize Deresi Havzasında 1985-
2007 su yıllarını ve havza alanı 4.40 km2 olan Edirne-Merkez Kumdere Havzasında 1985-2009 su yıllarını içeren 
süreler için, Havzaların yağış ve akım değerleri ile SPI ve SRI yöntemleri kullanılarak kuraklık analizleri yapıl-
mıştır. Buna göre yapılan değerlendirmelerde; 

Kumdere havzasında, yıllık akım verilerine göre 1987, 2001, 07, 08, 09 Yılları şiddetli kurak, 1991 orta ıslak yıl 
olarak belirlenmiştir. Yıllık yağış verilerine göre 2000, 02, 07 ve 2008 yılları orta kurak yıllar 95 ve 98 yılları çok 
ıslak 99 yılı ise aşırı ıslak yıl olarak belirlenmiştir. Kalan yıllarda normal ya da normale yakın değerlerin üzerinde 
ve altında yağış ve akım kaydedilmiş ve bu yıllar Normale yakın yıl olarak değerlendirilmiştir. 

Vize deresi havzasında, yıllık akımlar incelendiğinde 1990, 1992, 1994, 2001, ve 2007 yılları Şiddetli kurak, yıllar 
olarak belirlenmiştir. Yıllık yağış verileri incelendiğinde ise 1993 yılı Şiddetli kurak yıl 1994 yılı ise Aşırı kurak 
yıl olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kumdere, Vize Deresi Havza, Yağış, Akım, Kuraklık

Analysis Of Drought In Two Watersheds In Thrace Region

Abstract

Agricultural and Industrial water consumption increase with Industrial development, rapid population and urban-
ization in Thrace region of Turkey. Effect of drought increases with increase of mean global temperature year by 
year in our region and the world

Drought generally has been defined an extended period when a region receives a deficiency in its water supply, 
whether atmospheric, surface or ground water

In this study has been done drought analysis’ using SPR, SPI drought index, Kırklareli VizeCreek watershed of 
4.64 km2 area where are presented for the period of 1985- 2007 and Edirne-Kumdere watershed of 4.40 km2 area 
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where are presented for the period of 1985-2009 in Thrace Region.

In the Kumdere Watershed, Drought analyses have been done using two methods for the watershed precipitations 
and runoff values. According to Standard Index, for runoff values to be extreme drought in 1987, 2001, 07, 08, 
09 years and moderate wet in 1991 have been found. For precipitation values to be moderate drought in 2000, 
02, 07 and 2008 years, very wet in 95 and 98 years, and extreme wet in 1999 year have been found

In the Vize creek watershed , Drought analyses have been done using two methods for the watershed precipitations 
and runoff values. According to Standard Index, for runoff values to be severe drought in 1990, 1992, 1994, 2001, 
and 2007 years have been found. For precipitation values, to be severe drought in 1993 year, to be extreme drought 
in 1994 year have been found. 

Key Words:  Kumdere, Vize Creek, Watershed, Precipitation, Runoff, Drought.

1. Giriş

Yarı nemli iklim kuşağı ile yıllık ortalama yağışların bitkisel üretim için sınırda kaldığı Trakya bölgesinde kurak-
lıkların gözlenmesi ve erken uyarıların yapılması sadece çiftçiler açısından değil, ülke ekonomisi açısından da 
büyük önem taşımaktadır. Meriç-Ergene Havzası sahip oldukları verimli topraklar ile ülkemizin buğday, ayçiçeği 
ve çeltik üretiminde önemli bir tarım havzasıdır.

Yağışlar aynı derecedeki etkili koşullar altında meydana gelmediği için, çoğunlukla miktar olarak bir farklılık 
gösterir. Bunun bir sonucu olarak, su kaynaklarının su verimleri farklılık gösterir. Su kaynaklarından uzun sürel-
erde düzenli bir verim alabilmek için en az ortalamaya eşit miktarlarda yağışların meydana gelmesi gerekir. Orta-
lamadan daha az yağışlar, kullanılabilir suyun azalmasına neden olur.

Bir yörede kullanılabilir suyun iklim olarak beklenen miktardan daha az olduğu süreler, kurak olarak tanımlanır. 
Su gereksinimindeki açığa ve bunun süresine göre kuraklık hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli olarak sınıflara ayrıl-
maktadır. Şiddetli kuraklıklar birkaç yıl gibi oldukça uzun bir zaman boyutunda meydana gelir (Okman, 1981).

Genel olarak kuraklık, bir yörede yağışın, yer altı veya yüzey sularının, iklim olarak beklenen miktardan (orta-
lamadan) daha az olduğu süreler olarak tanımlanmaktadır. Kuraklık sıcaklık artışı ile doğru, yağış artışı ile ters 
orantılıdır.(Şaylan ve ark, 1998).

Wilhite ve Grantz, 1985 kuraklığı altı kategoriye ayırmaktadır. Bunlar meteorolojik, klimatolojik, atmosferik, 
tarımsal, hidrolojik ve su yönetimi kuraklığıdır. Ancak genel olarak kuraklık, meteorolojik, hidrolojik, tarım-
sal, sosyo ekonomik kuraklık olmak üzere dört gruba ayrılabilir. Buradaki zorluk, yağıştaki bu eksikliğin, kul-
lanılabilir su kaynaklarına etkisinin belirlenmesidir. Kullanılabilir su kaynakları, toprak suyu, yeraltı suyu, kar 
suyu, yüzey akış ve barajlarda depolanmadır. Suyun yağıştan sonra kullanılabilir su haline geçmesi her biri için 
farklı zaman aralığını gerektirmektedir. Tarımsal (toprak suyu) kuraklığının, hidrolojik (yeraltı suyu, yüzey akış, 
barajlar) kuraklıktan daha az bir zaman aralığına ihtiyacı vardır. Pratikte beş amaç için kuraklık analizi son derece 
önemlidir. Bunlar Zaman aralığı, Olasılık, Yağış eksikliği, Yağış eksikliğinin beş farklı değişkene uygulanması, 
Kuraklığın etkisidir.

2. Materyal ve Metot

Trakya bölgesinde kuzey batı – güney doğu istikametinde yer alan bu iki havzadan; Kumdere Araştırma havzası, 
Edirne ilinin yaklaşık 10 km kuzeybatısında, Musabeyli, Hıdırağa ve Karayusuf köylerinin sınırları içerisindedir. 
Havza alanı 4.40 km2 dir. Kum deresi 3.dereceden bir kol olarak doğrudan Meriç nehrine dökülmektedir. Havza 
çıkışı 410 40’ 59’’ Kuzey enlemi ve 260 40’ 09’’ Doğu boylamlarında olup, denizden yüksekliği 115 m`dir. Havza 
içinde 3 adet yağış istasyonu, havza çıkışında da akımı ölçmek üzere 1 adet akım ölçme savağı bulunmaktadır.

Vize Deresi Araştırma havzası ise, Kırklareli ili Vize ilçesinin  11 km güneyinde Topçu köyü sınırları içerisindedir. 
Havza alanı 4.64 km2 dir. Vize deresi 5.dereceden bir kol olarak Meriç nehrine dökülmektedir. Havza çıkışı, 410 
30’ 53’’ Kuzey enlem, 270 41’ 20’’ Doğu boylamlarında olup, denizden yüksekliği 185 m`dir. Havza içinde 3 adet 
yağış istasyonu, havza çıkışında da akımı ölçmek üzere 1 adet akım ölçme savağı bulunmaktadır (Bakanoğulları, 
2010-2011).
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2.1. Kuraklık Analiz Metotları

Kuraklık indekslerinin hepsinin kullanılabileceği şartlar vardır. Bu nedenle, bütün indeksler her şart altında iyi 
sonuçlar vermez. Bu amaçla özellikle kuraklığın belirlenmesinde kullanılması kolay ve basit iki yöntem bu çalış-
mada kullanılmıştır.

2.1.1.Standart Yağış ve Akım İndeksi

Yağış açığının, yer altı suyu, rezervler, toprak nemi, kar yığınları ve akımlar üzerindeki etkisinin anlaşılması 
standartlaştırılmış yağış indeksinin geliştirilmesine sebep olmuştur. Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) çoklu 
zaman ölçekleri için yağış açığının nitelendirilmesi için tasarlanmıştır. Bu zaman ölçekleri farklı su kaynakları 
mevcudiyetindeki kuraklığın etkisini yansıtabilir. Toprak nemi şartları göreceli olarak daha kısa ölçekte yağış 
aykırılıklarına cevap verirken, yeraltısuyu, akımlar ve su rezervleri uzun süreli yağış aykırılıklarını yansıtabilir. 
Bu sebeple Mckee ve ark. (1993), orijinal olarak SYİ`ni 3,6,12,24 ve 48 aylık zaman ölçeklerinde hesaplamıştır. 
SYİ, belirli bir zaman ölçeği için ortalamadan olan yağış farkları standart sapmaya bölünerek şöyle hesaplanabilir;
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Burada X , ortalama, σ2 , varyans, σ , standart sapma ve SYİ, standartlaştırılmış  yağış indeksidir.

Yağış, 12 aydan daha kısa bir zaman ölçeğinde normal dağılıma uymaz. SYİ`ni normal dağılım haline getiren bir 
ayarlama yapılır. Bir zaman ölçeği ve yer için ortalama SYİ`nin sıfır ve standart sapmanın bir olması bir avantajdır, 
çünkü SYİ normalize edilmiştir. Böylece daha nemli ve daha kuru iklimler aynı yolla temsil edilebilirler. Ayrıca 
SYİ kullanılarak nemli periyotlar da kontrol edilebilir Kadıoğlu, 1997).

SYİ ve SAİ`nin sonucunda elde edilen kuraklık duyarlıklarını tanımlamak için Çizelge 2.1`de verilen sistem sınıf-
laması kullanılmıştır. 

Çizelge 2.1 SYİ ve SAİ Değerleri için Kuraklık Sınıflandırması

SYİ ve SAİ Değerleri Kuraklık Dereceleri

2.0 ve fazla Aşırı Islak

1.5 - 1.99 Çok Islak

1.0 - 1.49 Orta Islak

-0.99- 0.99 Normale Yakın

-1.00 -1.49 Orta Kurak

-1.50 -1.99 Şiddetli Kurak

-2.0 ve daha az Aşırı Kurak

2.1.2.Normal Yağışın Yüzdesi

Normal Yağışın Yüzdesi (NYY), bir yer için yağışın en basit ölçülerinden biridir. Tek bir bölge ve mevsim için 
kullanıldığında normalin yüzdesi analizi oldukça etkindir. Ancak kolaylıkla yanlış anlaşılabilir ve yer ile mev-
sime bağlı olan şartları farklı gösterebilir. Aktüel yağışın, normal yağışa (ekseriyetle 30 yıllık ortalama önerilir) 
bölünmesiyle hesaplanır ve % 100 ile çarpılır. Hesaplama şöyledir. 

X = 
30

30

1
∑
=i

Xi
 ,    NYY = 

X
Xi  x 100

NYY indeksi çeşitli zaman ölçekleri için hesaplanabilir. Genellikle bu zaman ölçekleri, belirli bir mevsimi temsil 
eden belirli bir aydan bir grup aya, yıl veya su yılına göre sıralanabilir. Belirli bir yer için normal yağış % 100 
kabul edilir.
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3. Araştırma Bulguları

3.1.Kumdere Havzası Kuraklık Analizi

Meriç su toplama havzası içerisinde kalan kumdere havzasındaki araştırma süresince elde edilen yıllık yağış ve 
akım verileri iki değişik kuraklık indeksi kullanılarak değerlendirilmiş ve yıllara göre kuraklık dağılımları Şe-
kil.3.1 ve Şekil.3.2’de gösterilmiştir. Normalin yüzdesi indeksi ile yıllık akım verilerine göre 1986, 87, 88; 89, 90, 
92, 93, 94, 2000, 01, 02, 03, 04, 07, 08 ve 09 yılları normal değerlerin altında akım düşmüş ve bu yıllar kurak yıl 
olarak değerlendirilmiştir. Yıllık yağış verilerine göre 1985, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 2000, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08 ve 09  yılları normal değerlerin altında yağış düşmüş ve bu yıllar kurak olarak değerlendirilmiştir. Standart 
İndeks ile yapılan değerlendirmede yıllık akım verilerine göre 1987, 2001, 07, 08, 09 Yılları  Şiddetli kurak, 1991 
Orta ıslak yıl olarak belirlenmiştir. Yıllık yağış verilerine göre 2000, 02, 07 ve 2008 yılları Orta kurak yıllar 95 
ve 98 yılları Çok ıslak 99 yılı ise Aşırı ıslak yıl olarak belirlenmiştir. Kalan yıllarda normal ya da normale yakın 
değerlerin üzerinde ve altında yağış ve akım kaydedilmiş ve bu yıllar Normale yakın yıl olarak değerlendirilmiştir. 
Bu iki indeksten Normal yağışın Yüzdesi metodu daha kaba sonuçlar verirken, Yıllar bazında kuraklığı derecelen-
dirme yönünden SYİ gayet güzel sonuçlar vermiştir. Akım ve yağışların Standart indekse göre kuraklık dereceleri 
Çizelge 3.1 de verilmiştir.

KUMDERE SYİ-SAİ
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Şekil. 3.1 Havza Yağış ve Akımların Standart İndeks ile Kuraklık Dağılımı
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Çizelge 3.1 Kumdere Havzası Yağış ve Akımların Kuraklık Dereceleri

YILLAR YILLAR
1985 -0.67 NY 0.80 NY 1998 1.99 ÇI 0.79 NY
1986 -0.72 NY 0.59 NY 1999 2.06 AI 1.09 OI
1987 0.15 NY -1.86 ŞK 2000 -1.28 OK -0.51 NY
1988 0.86 NY 0.40 NY 2001 -0.71 NY -1.86 ŞK
1989 0.97 NY 0.59 NY 2002 -1.02 OK 0.49 NY
1990 -0.11 NY 0.18 NY 2003 -0.28 NY 0.54 NY
1991 -0.03 NY 0.69 NY 2004 -0.37 NY 0.21 NY
1992 -0.57 NY 0.11 NY 2005 0.64 NY 0.55 NY
1993 -0.87 NY 0.25 NY 2006 0.65 NY 0.53 NY
1994 -0.29 NY 0.11 NY 2007 -1.33 OK -1.86 ŞK
1995 1.92 ÇI 0.78 NY 2008 -1.27 OK -1.86 ŞK
1996 0.65 NY 0.86 NY 2009 -0.50 NY -1.86 ŞK
1997 0.13 NY 0.26 NY

Standart İndeks OK: Orta Kurak ŞK: Şiddetli Kurak OI: Orta Islak
NY: Normale Yakın EK: Ekstrem Kurak ÇI: Çok Islak

SYİ SAİ SYİ SAİ

3.2.Vize Deresi Havzası Kuraklık Analizi

Trakya Bölgesinin Ergene su toplama havzası içerisinde kalan Vize deresi havzasında araştırma süresince elde 
edilen yıllık yağış ve akım verileri iki değişik kuraklık indeksi kullanılarak değerlendirilmiş ve su yılı başlangıcı 
Ekim ayı dikkate alınarak yıllara göre kuraklık dağılımları Şekil.3.3 ve 3.4 de gösterilmiştir. 

Normalin yüzdesi indeksi ile yapılan değerlendirmede; yıllık akım verileri 1986, 1998, 1999, 2000 ve 2003 yılları 
normal değerlerin üstünde akım düşmüş ve bu yıllar ıslak yıl olarak geriye kalan yıllar kurak yıl olarak değer-
lendirilmiştir. Yıllık yağış verilerine göre 1985-1990 yılları arası ilk altı yağışlı takip eden yedi yıl (1991-1997) 
normal değerlerin altında yağış düşmüş ve bu yıllar kurak olarak seyretmiştir. 2001 yılı kurak takip eden yıl yağışlı 
şeklinde 2007 yılına kadar bir yıl kurak bir yıl yağışlı şeklinde devam etmiştir.

Standart İndeks ile yapılan değerlendirmede; Ekim su yılı başlangıç alınarak yıllık akım verilerine göre 
1990,1992,1994, 2001 ve 2007 yılları Şiddetli Kurak, 1998 ve 1999 yılları Orta Islak , geriye kalan yıllar ise Nor-
male Yakın yıllar olarak değerlendirilmiştir. Yıllık yağış verilerine göre 1993 yılı Şiddetli kurak, 1994 yılı ise Aşırı 
kurak yıl olarak belirlenmiştir. 1986,1998 ve 1999 yılları Orta Islak, geriye kalan diğer yıllar Normale yakın yıl 
olarak değerlendirilmiştir. Bu iki indeksten Normal yağışın Yüzdesi metodu daha kaba sonuçlar verirken, Yıllar 
bazında kuraklığı derecelendirme yönünden SYİ ve SAİ gayet güzel sonuçlar vermiştir. Akım ve yağışların Stan-
dart indekse göre kuraklık dereceleri çizelge 3.2 de verilmiştir.
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Vize Deresi NYY-NAY
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Şekil.3.4. Havza Yağış ve Akımların Normalin Yüzdesi ile Kuraklık Dağılımı

Çizelge 3.2. Vize Deresi Havzası Yağış ve Akımların Kuraklık Dereceleri

YILLAR YILLAR
1985 0.18 NY 0.21 NY 1997 -0.56 NY 0.55 NY
1986 1.05 OI 0.97 NY 1998 1.19 OI 1.03 OI
1987 0.66 NY 0.25 NY 1999 1.02 OI 1.10 OI
1988 0.41 NY -0.16 NY 2000 0.47 NY 0.82 NY
1989 0.68 NY 0.19 NY 2001 -0.04 NY -1.73 ŞK
1990 0.19 NY -1.73 ŞK 2002 0.65 NY 0.59 NY
1991 -0.44 NY -0.36 NY 2003 0.12 NY 0.96 NY
1992 -0.95 NY -1.73 ŞK 2004 0.20 NY 0.46 NY
1993 -1.55 ŞK 0.32 NY 2005 -0.31 NY 0.09 NY
1994 -3.45 AK -1.73 ŞK 2006 0.66 NY 0.55 NY
1995 0.12 NY 0.51 NY 2007 -0.27 NY -1.73 ŞK
1996 -0.51 NY 0.59 NY

Standart İndeks NY:Normale Yakın ŞK: Şiddetli Kurak OI: Orta Islak
Ekim Su yılına göre OK: Orta Kurak EK: Ekstrem Kurak ÇI: Çok Islak

SYİ SAİ SYİ SAİ

4. Sonuç

Istranca Dağlarının güney yamaçlarında yer alan bu iki kırsal su toplama havzasının uzun yıllar yıllık yağış ve 
akım verileri iki değişik kuraklık indeksi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeler neticesinde Bu iki indeksin hem kuraklığı hem de ıslaklığı oldukça birbirlerine benzer şekilde 
temsil ettikleri görülmüştür. Yıllar bazında meteorolojik ve hidrolojik kuraklığı derecelendirme yönünden SYİ ve 
SAİ gayet güzel sonuçlar vermiştir. 

2030 yılında bu yüzyılın başındaki CO2 miktarının iki katına çıkması ve Türkiye dahil Güney Avrupa`yı içine alan 
bölgede sıcaklıların kış aylarında 2 0C, yaz aylarında ise 2 ila 3 0C arasında yükselmesi beklenmektedir. 

Ülkemizin küresel iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından, risk grubu ülkeler arasında yer alacağı, daha 
sıcak daha kurak iklim kuşağı etkisinde kalacağı öngörülmektedir. Trakya bölgesi de bu olumsuz gelişmelerden 
etkilenecektir. Bunun sonucu su kaynaklarında azalma düzensiz yağışlar oluşacaktır. Kuraklık beraberinde sel 
baskınları, çölleşme gibi diğer doğal afetleri .de getirecektir. Bölgede bulunan meteoroloji rasat istasyonlarındaki 
yağış verileri ile SYİ ve hidrolojik ölçüm istasyonu verileri ile SAİ kuralık indeksleri kullanılarak rasat istasyonları 
ve civarındaki havzalarda hangi yılların ne kadar kurak geçtiğini belirlemek mümkündür. Ayrıca aylar bazında 
kuraklığı takip ederek erken tedbir alınmasında karar vericilere yol gösterecektir. 
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Özet

Yağışın,  miktarı ve zamansal dağılımı sel veya kuraklık gibi ekstrem olaylara neden olabilir. Kuraklık, gelecek 
yıllarda ülkemizin daha fazla karşı karşıya kalabileceği afetlerden biridir. Bu sebeple, tarım üzerinde, kuraklığın 
etkileri gelecekte daha fazla görülebilir. Tarım alanında meydana gelen kuraklık, meteorolojik ve hidrolojik kurak-
lıklarla bağlantılı olabilir. Ancak her meteorolojik kuraklık durumunda tarımsal kuraklık gerçekleşecektir sonu-
cuna ulaşmak mümkün olmaz. Ülkemizde tarımsal üretimimizin genel olarak kuru tarıma bağlı olması sebebiyle, 
tarımsal kuraklığın izlenmesinin ve analizinin gerekliliği açıktır. Günümüzde tarımsal kuraklığın şiddetinin belir-
lenmesinde kullanılan indekslerden biri Bitki Nem İndeksidir (CMI). Bitki-Nem indeksi, meteorolojik veriler ile 
araziden elde edilen verilerden elde edilmektedir. Bu çalışmada, Kırklareli ilinde Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal 
Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü arazisinde bulunan tarımsal meteoroloji istasyonundan alınan veriler 
ile buğday bitkisinin 2013-2014 gelişme dönemi boyunca Bitki-Nem indeksi değerleri hesaplanmıştır. Bunlara 
ilave olarak CMI ile meteorolojik veriler ve vejetasyon dinamikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bitki-Nem İndeksi, Buğday, Kırklareli, Tarımsal Kuraklık

Drought Assessment of Winter Wheat with Crop Moisture Index

Abstract

Quantity and temporal distribution of precipitation could cause extreme events like flash flood and drought. Do-
rught is one of the most important disaster that our country would face to coming years. Therefore, effects of 
drought can be seen in the agriculture. Drought, happens in grown areas, could be related to meteorological and 
hydrological drought. However, every meteorological drought cannot possible to cause agricultural drought. Agri-
cultural drought monitoring and assessment is essential. Because, most agricultural production in Turkey is related 
to dry farming. Nowadays, one of the using index to determine agricultural drought severity is Crop-Moisture 
Index (CMI).  Crop-Moisture Index is acquired by meteorological and terrain data. In this research, it is aimed 
to determining Crop-Moisture Index values are calculated during 2013-2014 grown season at Atatürk Soil, Water 
and Agricultural Meteorology Research Station Directorate in Kırklareli/Turkey. In addition to this, relationships 
between vegetation Dynamics and CMI, meteorological values is studied.

Key words: Crop-Moisture Index, Winter Wheat, Kırklareli, Agricultural Drought

Giriş

Yarı kurak bir iklim kuşağında bulunan Türkiye’de yağışların alansal ve zamansal dağılımı düzensizdir. Mevcut su 
kaynaklarımız, hızla artan nüfus ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılayamamakta, yüzey sulama yöntemleri ile tarım-
sal üretimde suyun büyük bir kısmı bilinçsizce kullanılmakta; içme, kullanma ve sulama suyumuzun kalitesi artan 
sanayi ve diğer çevre kirlilikleri sonucunda giderek düşmektedir. Tüm bu olumsuzluklara, küresel iklim değişikliği 
de eklenirse, ülkemizde kuraklığın şiddetinin gün geçtikçe daha çok hissedileceği açık bir şekilde görülmektedir 
(Kadıoğlu, 2008).
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Kuraklık, geniş alanlarda hissedilen ve en önemli doğal afetlerden birisidir. İnsan hayatını da önemli ölçüde etki-
leyen kuraklık, oldukça zor tespit edilen ve karmaşık bir doğal afettir. Tarımsal üretimin azlığından dolayı sosyal 
ve ekonomik anlamda da kıtlığa sebep olmaktadır. Bacanli ve ark.’na göre kuraklık karmaşık, çok yönlü ve yağış-
lardaki uygun olmayan azalmalardan ortaya çıkan bir hidrolojik durumdur (2011). Yağışların zamansal ve yersel 
dağılımları tarımsal üretimi etkileyen en önemli husustur ve meteorolojik olarak kurak olan bir yıl tarımsal olarak 
kurak olmayabilir. Bunun nedeni yağışın miktarı kadar dağılımının da önemli olmasıdır (Şaylan ve ark. 2003; 
Şaylan ve ark., 1997). 

Kuraklığın, meteorolojik, tarımsal, hidrolojik ve sosyo ekonomik olmak üzere dört çeşidi vardır (Wilhite and 
Glantz, 1985). Bu yüzden kuraklığın şiddetini belirlemek için birçok indeks kullanılmaktadır. Araştırmacılar ku-
raklığın şiddetini belirlemek için birçok indeksten yararlanmaktadırlar ve çoğu zaman önceden tahmin ettiği bir 
olay olmasına rağmen, toplumlar bunun etkisini daha geç hissederler (Şaylan ve Çaldağ, 2001).

Örneğin Palmer tarafından geliştirilen (1965) Palmer Kuraklık Şiddeti İndeksi (PDSI), yaygın olarak kullanılan 
indekslerdendir ve meteorolojik kuraklık şiddetini hesaplamaktadır. Bu indeks geniş ve üniform topoğrafyaya sa-
hip alanlar için kullanılmaktadır. PDSI değeri, yağış, sıcaklık ve yarayışlı su tutma kapasitesi göz önüne alınarak 
hesaplanmaktadır. Palmer tarafından geliştirilen ve PDSI’nin türevi olan Bitki-Nem İndeksi (CMI), meteorolojik 
yaklaşımlar uygulanarak haftalık olarak bitkinin kuraklık durumunu ortaya koymaktadır (1968). PDSI uzun dö-
nem, aylık, olarak tasarlanmasına karşın CMI kısa dönem, haftalık, nem durumunu belirlemek için tasarlanmıştır 
ve tarımsal kuraklık şiddetini hesaplamaktadır. CMI, kısa dönemdeki değişliklere çabuk uyum sağladığından uzun 
dönemli kuraklık belirlenmesi için iyi değildir.

Bu çalışmanın amacı, buğday bitkisinin 2013-2014 gelişme dönemindeki CMI değerleri hesaplanmıştır. Elde edi-
len indeks verileri ile meteorolojik veriler ve vejetasyon dinamikleri arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur.

Materyal ve Metot

Araştırma, Kırklareli ilinde yer alan Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 
yönetiminde buğday bitkisi için belirlenen arazide yapılmıştır. Bu çalışmada 2013 – 2014 buğday döneminde 
ölçülmüş veriler kullanılmıştır. Verilerin sağlandığı meteoroloji istasyonu arazi içerisinde yer almaktadır. Meteo-
roloji istasyonu 41°42’5.24’’ K enlemi, 27°12’34.55’ D boylamındadır. Deniz seviyesinden olan yüksekliği 173 
m’dir (Şekil 1).

Meteoroloji istasyonu üniform bir arazi içerisinde yer almaktadır. Sensörlerin yerleştirilmesi ve ölçüm hassasiyet-
leri Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) standartlarındadır. CMI değerleri elde edilmek için ölçüm istasyonundan 
alınan günlük ortalama veriler kullanılmıştır (Şekil 2).

Şekil 1. Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Arş. İst. Müdürlüğü arazisinde  
tarlaların ve ölçüm istasyonunun konumları.
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Şekil 2. Meteoroloji İstasyonunun Arazi İçerisindeki Konumu

Bitki-Nem İndeksi, Palmer yönteminin hesaplama süreci ile aynıdır ve su dengesi ile başlar. Su dengesi, haftalık 
toplam yağış (P) ve haftalık ortalama sıcaklık (T) verilerine dayanır.

Çalışmada gerek duyulan potansiyel evapotranspirasyon (PET) değerleri, Thornthwaite yöntemi kullanılarak he-
saplandı (Thornthwaite, 1948). PET değerlerinin yanı sıra potansiyel yeniden dolum (PR), potansiyel yüzeysel 
akış (PRO), potansiyel kayıp (PL) değerleri de bulunmaktadır. Yarayışlı Su Tutma Kapasitesi (AWC)’de hesap-
lamalarda önem arz etmektedir. Yarayışlı su sutma kapasitesi, toprağın bünyesinde barındırabileceği faydalı su 
miktarını belirtmektedir. PR değeri toprak tarafından tutulabilen su miktarı veya AWC ile olağan toprak su içeriği 
arasındaki farktır (Azarakhshia ve ark, 2011).

PR = AWC - (Su + Ss)   (1)

Burada Ss, başlangıçta yüzey tabakadaki kullanılabilir su tutarı, Su ayın başlangıcında alt toprak tabakasında depo-
lanan kullanılabilir su tutarıdır.

PRO, potansiyel yeniden dolum, toprağı tarla kapasitesine getirmek için istenen su tutarıdır. Denklem (2) ile he-
saplanır.

PRO=AWC-PR=AWC-(AWC-(Su+Ss))=Su+Ss (2)

Nem anomalisi (d), topraktaki suyun ekslikliğidir ve mevsimsel olarak değişiklik göstermektedir. Ancak nem 
anomalisi bölgedeki kuraklığın şiddeti ile ilgili herhangi bir ilgi vermemektedir (Azarakhshia ve ark, 2011). Nem 
anomali indisi ile aylık nem anomali indisi (Z) hesaplanır ve bu değer nemli ve kurak devrelerin başlangıcını, bi-
tişini ve şiddetini belirleyen parametrelerin hesaplanması için kullanılır.

Z = d.K     (3)

Buradaki K, Palmer (1965) tarafından ampirik olarak geliştirilmiş her istasyon için belirlenen aylık ağırlık faktö-
rüdür. K faktörü (4) ve (5) numaralı denklemler vasıtasıyla belirlenmektedir.

    (4)

  (5)

Sonuç olarak Palmer Kuraklık Şiddeti İndeksi değerleri denklem (6) gösterildiği gibi hesaplanmaktadır.

   (6)

Palmer genel eşitliği (X), kurak ya da nemli devrelerin başlangıcını ve bitimini belirlemek için üç indise ayrılmış-
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tır. PDSI değerlerine göre sınıflandırma Çizelge 1.’de gösterilmektedir.

X1: Nemli bir dönemin başlangıcını sağlayan şiddet indisi,

X2: Kurak bir dönemin başlangıcını sağlayan şiddet indisi,

X3: Herhangi bir kurak ya da nemli dönemin başladığını belirleyen indis.

Çizelge 1. PDSI Sınıflandırması

PDSI ve CMI 
Değerleri Sınıflandırma

4.00 ve üzeri Aşırı Nemli
3.00 – 3.99 Çok Nemli
2.00 – 2.99 Orta Nemli
1.00 – 1.99 Hafif Nemli
0.50 – 0.99 Başlangıç Devresindeki Nemli Dönem
0.49 – -0.49 Normale Yakın
-0.50 – -0.99 Başlangıç Devresindeki Kurak Dönem
-1.00 – -1.99 Hafif Kurak
-2.00 – -2.99 Orta Kurak
-3.00 – -3.99 Çok Kurak
-4.00 ve altı Aşırı Kurak

Görüldüğü üzere, X1 değerleri daima pozitif; X2 değerleri ise daima negatiftir. X1 ≥ 1.0 olduğunda nemli devrenin 
etkili olmaya başladığı; X2 ≤ 1.0 olduğunda ise kuraklık olayının etkili olmaya başladığı kabul edilir. X3, daha önce 
etkili olmuş ve sürmekte olan kuraklık olayının ya da nemli devrenin şiddetini belirlediği için, en geniş anlamıyla 
kuraklık izleme ve yönetimi etkinlik ve uygulamaları açısından daha çok bilgi içerir. Bu yüzden daha çok önem 
arz etmektedir (Türkeş ve ark, 2009).

Araştırma Sonuçları ve Tartışma

Deneme alanında bulunan meteoroloji istasyonundan alınan günlük veriler kullanılarak 2 m.’deki ortalama hava 
sıcaklığı, yağış, buğday bitkisinin etkili kök derinliği olan 0-30 cm toprak su içeriği değerleri, tarla kapasitesi ve 
solma noktası verileri kullanılarak Bitki-Nem indeksi verileri hesaplanmıştır.

Bitki-Nem indeksi verileri ile yağış verileri arasında paralellik ortaya çıkmıştır (Şekil 5). 2013-2014 buğday bitkisi 
gelişme dönemindeki toplam yağış miktarı 512 mm olarak ölçülmüştür. Özellikle mart ayından itibaren yağışlı 
geçmesi sapa kalkma döneminde bitkinin ihtiyacı olan suyu topraktan bulabilmiştir (Şekil 7)

Şekil 3. 2 m.’deki Günlük Ortalama Hava Sıcaklığı
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Şekil 4.’te görüldüğü üzere 2013 – 2014 gelişme döneminde haftalık olarak hesaplanan CMI değerlerine bakılacak 
olursa tarımsal kuraklık olarak başlangıçta “Normale Yakın” seyretmiştir. Aralık ayında yağmayan yağış alınma-
masından dolayı toprak su içeriği oldukça azalmasına rağmen CMI değerleri “Normale Yakın” olarak hesaplan-
mıştır. Ardından bahar yağmurlarıyla “Nemli” döneme girilmiştir.

Şekil 4. Haftalık Bitki-Nem İndeksi

Şekil 5.’te haftalık olarak hesaplanan CMI değerleri ile ölçülen yağış değerleri paralellik göstermektedir. İndeksi 
hesaplama aşamasında yağış verileri de kullanıldığından beklendiği gibi yüksek bir ilişkiye sahiptir ve Şekil 6.’da 
gösterildiği üzere r2 değeri 0.756 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 5. Haftalık Yağış ve CMI Değerleri

 

Şekil 6. Haftalık CMI ve Yağış Saçılma Diyagramı
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Şekil 7.’de günlük ortalama 0-30 cm toprak su içeriği değerleri ve günlük toplam yağış miktarları ile birlikte fe-
nolojik kayıtlar işlenmiştir. Toprak su içeriği değerleri 3 yaprak dönemine kadar rutubetini kaybetmiş ve solma 
noktası değerine kadar gelmiş olmasına rağmen ardından gelen yağışlar çiçeklenme dönemine kadar herhangi bir 
su kıtlığı yaşanmasına sebep olmamıştır. Bahar aylarındaki yağışlar, toprak rutubetinin artmasına sebebiyet verme-
siyle buğday bitkisi tarımsal olarak kurak bir dönem geçirmemiştir. 

Şekil 7. Toprak Su İçeriği, Yağış ve Fenolojik Evreler

2013 – 2014 gelişme döneminde haftalık periyotlar halinde fenolojik gözlem, iki haftalık periyotlarda biyokütle 
ölçümleri yapılmıştır. Çizelge 2.’de buğday bitkisinin fenolojik evrelerinin tarihleri gösterilmektedir.

Çizelge 2. Buğday Bitkisi Fenolojik Evreleri

BUĞDAY – Fenolojik Gözlem (2013-2014)

Ekim 23.10.2013
Çıkış 28.10.2013
3. Yaprak 11.11.2013
Kardeşlenme 05.12.2013
Sapa Kalkma 04.03.2014
Başaklanma 18.04.2014
Çiçeklenme 02.05.2014
Olgunlaşma 06.06.2014
Hasat 03.07.2014
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Şekil 8. Ve şekil 9.’da açıkça görüldüğü üzere buğday bitkisinin buğday bitkisinin sapa kalkma döneminden itiba-
ren gövde boyu ve biyokütle değerleri paralel olarak hızla artmaktadır.

Şekil 8. Buğday Bitkisi Kuru Biyokütle Değerleri

Şekil 9. Buğday Bitkisi Boyu

Sonuç

Bu çalışmada Türkiye’deki buğday üretiminde büyük pay sahibi olan 550,000 hektar alanda ekilen ve yılda 2 mil-
yon ton buğday üreten Trakya’nın (Öztürk ve ark., 2008) Kırklareli ilinde yer alan Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal 
Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü arazisinde yetiştirilen buğday bitkisinin 2013 – 2014 gelişme döne-
mindeki Bitki-Nem indeksi kullanılarak tarımsal kuraklık durumu incelenmeye çalışılmıştır.

Buğday bitkisinin gelişmeye başladığı ilk dönemlerde yağışların olmamasına ve CMI değerleri “Normale Yakın” 
olmasına rağmen çıkışlarda sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiştir. Kardeşlenme dönemine girmeden gerçekleşen ya-
ğışlar bitkinin gelişmesine olumlu etkisi olmuş. Aralık ayında toplam 3.4 mm yağış olmasına rağmen hava sıcaklı-
ğın da düşük olması toprak su içeriği değerlerini fazla düşürmemiştir. Bitki su stresine girmemiş ve CMI değerleri 
ise buna paralel olarak belirlenmiştir. Mart ayından itibaren gerçekleşen ortalamaların üzerindeki yağışlar hem 
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CMI değerlerine hem de toprak rutubeti değerlerine yansımıştır. Bu durum buğday bitkisinin genel olarak “Aşırı 
Nemli” bir dönem geçirmesine sebep olmuştur. İki haftalık periyotlarda alınan biyokütle ölçümlerine göre ise 2013 
– 2014 gelişme dönemi için buğday bitkisinin dane verimi 624 kg/da olarak belirlenmiştir. Çember atılarak elde 
edilen bu veriler ile gerçek veriler birebir örtüşmeyebilir.

Buğday bitkisi için 2013-2014 gelişme dönemi, meteorolojik olarak aylar arasında ciddi farkların olduğu bir dö-
nem olarak kayıtlara geçmiştir. Aralık ve Şubat aylarındaki yağışlı gün sayısı ve toplam yağış miktarları çok az ve 
düşük seviyede olmasına rağmen Mart, Nisan aylarından itibaren ortalamaların üzerinde yağışlar gerçekleşmiştir. 
Bu durum Trakya genelinde buğday bitkilerinin kök bölgelerinde mantari hastalıklara sebep olmuştur. Küresel 
olarak bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri’ni etkileyen Kuzey Kutbu merkezli alçak basınç merkezinin (Po-
lar Vorteks) etkisini arttırdığı ve kutup soğuklarının yaşandığı zamanlarda ve ekvatoral merkezli yüksek basınç 
merkezinin (Azor Yüksek Basıncı) Avrupa ve Akdeniz üzerinde sıcak hava dalgası olarak yaşanmış Trakya Böl-
gesi’nde de hissedilmiştir.

2013 – 2014 gelişme dönemini içeren bu çalışma, ilerleyen çalışmalarda daha uzun dönemleri ve daha fazla arazi 
içerisinde bulunan istasyonları içeren çalışmalarla alansal olarak kuraklığın belirlenmesini hedeflemiştir.

Teşekkür

TÜBİTAK’a, 108O567 numaralı projeye verdikleri destekten dolayı; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile 
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Özet

Ülkemizde ve dünyada sosyoekonomik açıdan büyük maliyetlere sebebiyet veren tarımsal kuraklığın incelenmesi, 
bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısın-
dan çok kritiktir. Tarımsal kuraklığı gözlemlemede kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan toprak nemi 
farklı metotlar kullanılarak elde edilebilir. Toprak nemi verilerinin en yaygın, tutarlı ve güvenilir olanlarından 
birisi ise hidrolojik modellerden elde edilenleridir. Hidrolojik modeller toprağın değişik katmanlarına ait mekansal 
ve zamansal olarak sürekli ve istikrarlı veri sağlayabildikleri için tarımsal kuraklığın etki alanı ve tesir süresi gibi 
konuları temel alan çalışmalarda yaygın olarak kullanılırlar. Bu çalışmada, NOAH hidrolojik yeryüzü modelinden 
elde edilen toprak nemi değerlerinin 2000 – 2014 yılları arasında ülkemizdeki değişimi ve 2007,2008 yılları, 2013 
– 2014 kış mevsiminde ülkemizi etkisi altına alan kurak koşulların etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Toprak Nemi, Kuraklık, Hidrolojik Modeller

Analysis of Soil Moisture in Turkey by NOAH Land Surface Model

Abstract

Analysis of agricultural drought, which causes substantial socioeconomically costs in our country and in the world, 
is critical in terms of understanding this natural disaster’s characteristics (intensity, duration, influence area) and 
research on possible precautions. Soil moisture is one of the most important parameters which is used to observe 
agricultural drought, can be obtained using different methods. One of the most common, consistent and reliable 
soil moisture parameter is obtained from hydrologic models. Hydrologic models can provide spatial and temporal 
data as continuous and stable for different layers of soil. Thus, hydrologic models are commonly used on studies 
based on agricultural droughts influence area and duration subjects. In this study, variation of soil moisture data 
in our country, which is obtained from NOAH land surface model, were analyzed in years between 2000, 2014. 
Moreover, in this study, droughts affected our country in 2007, 2008 years and 2013 – 2014 winter season were 
analyzed in details.

Key Words: Turkey, Soil Moisture, Drought, Land Surface Models
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Giriş

Kuraklık genel olarak, “yeryüzündeki çeşitli sistemlerce kullanılan doğal su varlığının, belirli bir zaman süresince 
ve bölgesel ölçekte uzun süreli ortalamanın ya da normalin altında gerçekleşmesi sonucunda oluşan su açığı” ola-
rak tanımlanabilir (Türkeş, 2013). Kuraklıklar etkiledikleri alanlara verdikleri sosyoekonomik zararlar göz önüne 
alındığında doğal afet olarak nitelendirilebilirler (Maybank ve ark., 1995). Diğer doğal afetlerin şiddet, süre ve 
etki alanı hızlı ve kolay bir şekilde tespit edilebilirken, kuraklıkların çok daha zor tespit edilmesi onu diğer doğal 
afetlerden ayırmakta ve önemini arttırmaktadır. Kuraklıkları diğer doğal afetlerden ayıran bir başka yanı ise yıl-
lar içinde tekrar etkisi altına alacağı alanların genellikle bilinebilmesidir (Maybank ve ark., 1995). Tanım olarak 
kuraklık incelenen bölgelerin iklim şartlarına göre farklılıklar gösterir. Örneğin, yıl boyu günlük yağış alan bir 
bölgede iki haftalık yağışsız geçen dönem kuraklık olarak tanımlanırken, öte yandan aşırı kurak olan Kuzey Afrika 
gibi bölgelerde yağışsız geçen iki veya daha fazla yağış sezonundan sonra kuraklığın farkına varılır (Oladipo ve 
ark., 1985).  Kuraklığın literatürde tanımlanan birçok çeşidi olmasına rağmen dört belirgin kuraklık tipi vardır 
(Wilhite ve ark., 1985).

Kuraklık tipleri kısaca;

• Meteorolojik Kuraklık, yağış miktarının uzun süre boyunca o bölgeye ait ortalama yağış miktarının altında 
kalması

• Tarımsal Kuraklık, bitkinin büyüyüp gelişmesi için gerekli olan topraktaki nem değerinin yeterli olan de-
ğerden düşük olması

• Hidrolojik Kuraklık, uzun süren yağışsız ya da ortalamanın altındaki yağışlı dönemin sonucunda yer üstü ve 
yeraltı su kaynaklarındaki su miktarının azalması

• Sosyoekonomik Kuraklık, kuraklığın canlılara ve tarıma, öte yandan su kaynaklarına ve bundan faydalanan 
endüstrilere olan etkileri

olarak tanımlanabilir.

Ülkemizde ve dünyada kuraklık inceleme çalışmaları farklı analiz metotları kullanılarak yapılmaktadır. Farklı 
kuraklık tiplerine göre kuraklıkların incelenmesinde uydu, hidrolojik model ve istasyonlardan elde edilen yağış, 
sıcaklık ve nem verileri kullanılmaktadır. Bu değerler mekansal ve zamansal karşılaştırmalarda kullanılması ama-
cıyla Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI), Normalleştirilmiş Yağış Anomali İndisi (NPAI) ve Palmer Kuraklık 
Şiddeti İndisi (PDSI) gibi indekslerin hesaplanmasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Toprak nemi incelenen değişkenlerin içinde özellikle tarımsal kuraklığın incelenmesinde sıklıkla kullanılan ve 
farklı metotlarla elde edilebilen bir parametredir. Toprak neminin büyüme sezonundaki anomalilerinin geniş ölçek-
li izlenmesi ve analizinin yapılması, tarımsal kuraklığın izlenmesi ve risk analizinin yapılabilmesini sağlamaktadır 
(Anderson ve ark., 2011). Öte yandan, iklim ve kuraklık açısından çok önemli bir yere sahip olmasına rağmen 
ülkemizde toprak neminin analizi alanında şuana kadar çok sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır (Şorman ve ark., 
2012, Yılmaz ve ark., 2013).

Toprak nemi gözlemleri günümüzde yaygın olarak üç değişik metotla yapılmaktadır. Uydulardan elde edilen göz-
lemlerin mekansal ve zamansal çözünürlükleri çok sınırlıdır. İstasyonlardan elde edilen gözlemlerin ise zamansal 
çözünürlükleri çok iyi olmasına karşın noktasal veri sağladığından bu gözlemlerin mekansal çözünürlüğü çok 
sınırlıdır. Öte yandan hidrolojik model simülasyonları mekansal ve zamansal olarak yüksek çözünürlükte tutarlı 
ve güvenilir toprak nemi değerleri elde etmek için yaygınlıkla kullanılmaktadır. Hidrolojik modellerin toprağın 
değişik katmanlarına ait mekânsal ve zamansal toprak nemi verilerini sürekli ve istikrarlı bir şekilde sağlayabiliyor 
olması, bu modellerden elde edilen verilerin kuraklığın etki alanı ve tesir süresi gibi konuları temel alan çalışma-
larda yaygın olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Hidrolojik modellerin geçmiş atmosferik verilerin kullanılması 
ile geçmiş zaman dilimlerine ait toprak nemi değerlerini elde edebiliyor olması diğer metotlara göre önemli bir 
avantajını ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde kuraklığın sinoptik ve klimatolojik ve atmosferik bağlantıları (Türkeş, 2014) tarafından ayrıntılı bir 
şekilde verilmiştir. Yapılmış olan araştırmalar ülkemiz üzerinde 2000 yılından sonraki en etkin ve geniş alana ya-
yılmış olan kuraklıkların 2001, 2007-2008 yılları ve 2013-2014 kış mevsiminde meydana geldiğini göstermektedir 
(Türkeş ve ark., 2014). Bu çalışmada, NOAH hidrolojik yeryüzü modelinden elde edilen toprak nemi değerleri 
kullanılarak 2000 – 2014 yılları arasında ülkemizdeki toprak nemi değişimleri ve ülkemizi etkisi altına alan kurak 
koşulların etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
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NOAH Hidrolojik Yeryüzü Modeli

Bu çalışmada NCEP - Oregon State University Dept. of Atmospheric Sciences - Air Force - Hydrologic Research 
Lab - NWS (NOAH) hidrolojik yeryüzü modelinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu hidrolojik yeryüzü modeli 
diğer birçok model gibi atmosferik verileri (hava nem ve sıcaklığı, rüzgar, yağmur ve radyasyon) kullanarak toprakta 
bulunan su ve enerjinin zamansal değişim tahmini yapmaktadır. NOAH modeli farklı derinliklerde toprak nem ve 
sıcaklığının elde edilmesinin yanı sıra, yeryüzündeki buharlaşma, debi ve hissedilebilir sıcaklık tahmini de yapabil-
mektedir. Atmosferik girdiler kadar toprak ve bitkisel parametrelere ait girdiler de bu tahminlerin elde edilmesinde 
çok önemli rol oynamaktadır. Simülasyonlarda kullanılan parametrelerle ilgili bilgi Tablo 1.’de gösterilmektedir. 
The Weather Research and Forecasting (WRF) modelinin yeryüzü akımlarını elde etmek için operasyonel olarak 
kullandığı ve Global Land Data Assimilation System (GLDAS) simülasyonlarında en yaygınlıkla kullanılan NOAH 
modeli 4 farklı derinlikteki toprak tabakasında (0-10 cm, 10-40 cm, 0.4-1 m, 1-2 m) su ve enerji döngülerinin hesa-
bını yapmaktadır. Model hakkında daha fazla bilgiye (Ek ve ark., 2003)’nın çalışmasından ulaşılabilir.

Tablo 1. NOAH Hidrolojik Yeryüzü Modelinin Kullandığı Parametreler, Kaynakları ve Çözünürlükleri 
(Yılmaz ve ark., 2014).

Parametreler Kaynak/Çözünürlük
Kısa Dalga Radyasyon GDAS (0.47°)
Uzun Dalga Radyasyon GDAS (0.47°)
Yağış TRMM 25 km)
Albedo MODIS (1km)
Arazi Örtüsü Tipi UMD
Yeşillilik MODIS (1km)
Rüzgar Hızı GDAS (0.47°)
Buhar ve Yüzey Basıncı GDAS (0.47°)
Hava Sıcaklığı GDAS (0.47°)
Toprak Tipi FAO (1 km)

Bu çalışmada kullanılan NOAH simülasyonları NASA Earth Sciences Division tarafından gerçekleştirilmiş olup 
Goddard Earth Sciences (GES) Data and Information Services Center (DISC) tarafından dağıtımı yapılmaktadır. 
2000 yılından günümüze kadar olan 0.25° çözünürlükteki 0 – 10cm toprak nemi değerleri üçer saatlik periyodlarla 
elde edilmiştir.

 Toprak Neminin Analizi

Toprak neminin analizi yapılması için ilk olarak NOAH hidrolojik yeryüzü modelinden elde edilen verilerden 
analiz için Türkiye sınırları içinde kalan veriler alınmıştır. Üç saatlik veriler aritmetik ortalama alınarak günlük, 
aylık ve yıllık zaman serilerine dönüştürülüp analizler oluşturulan bu zaman serileri kullanılarak yapılmıştır. Za-
man serilerinin ayrıntılı analizinin yapılabilmesi için mevsimsellik analizi yapılmış ve anomalileri hesaplanmıştır.

Mevsimsellik Analizi

Mevsimsellik analizi, günlük toprak nemi zaman serilerinin sahip olduğu mevsimsel bileşeni ortaya çıkarmak için 
kullanılmıştır. Mevsimsel bileşenin ortaya çıkarılması, incelenen günlük zaman serisinde meydana gelen değişim-
lerin yorumlanmasına daha uygun analizler sağlar. Bu çalışmada mevsimsellik,  belirli bir gün için oluşturulan, o 
günden önceki ve sonraki 14 günü kapsayan ve her yıl için ayrı ayrı oluşturulan 29 günlük alt kümelerin toprak 
nemi değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanmıştır.

 (1)

Örneğin, 15 Nisan gününün mevsimsel ortalaması 1 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında ve 2000-2014 yılları arasın-
da elde edilen 29*15=435 günün toprak nemi değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Benzer bir 
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şekilde 16 Nisan gününün ortalaması için 2-30 Nisan günleri arasındaki veriler kullanılarak hesaplanmıştır.

Normalleştirilmiş Anomali Analizi

Bu çalışmada normalleştirilmiş anomali toprak nemi değerleri önce mevsimselliğin çıkarılması ile daha sonra ise 
bu değerlerin normalleştirilmesi ile elde edilmiştir.

Günlük anomali değerleri, modelden elde edilen günlük toprak nemi değerlerinden Formül (1) ile elde edilmiş 
günlük mevsimsellik değerlerinin çıkarılması ile hesaplanmıştır. Bu değerlerin analizi toprak nemindeki değişim-
lerin mevsimsellik etkisinden arındırılarak daha iyi yorumlanmasını sağlamaktadır. Toprak nemi değerlerindeki 
değişimlerden mevsimsel olanlarının çıkarılması, değişimlerin düzenli olarak tekrarlanmayan kurak veya ıslak 
dönem etkisiyle meydana geldiğini göstermektedir.  Bu analiz sonucunda herhangi bir alan üzerinde elde edilen 
anomali değerlerinin negatif değerlerde olması o alan üzerinde o dönem aralığında gözlemlenen 15 yıla göreceli 
olarak kuraklık olduğuna işaret etmektedir. 

         (2)

   

Normalleştirme işlemleri her bir görüntü öğesi (piksel) için mevsimselliğin çıkarılmasının (anomali hesaplan-
masının) ardından ortalama ve standart sapmanın hesaplanması ile Formül (2) kullanılarak hesaplanmıştır. Yıllık 
olarak yapılan analiz sayesinde her yıla ait olan değişimin detaylı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yıllık yapılan 
anomali analizi o yılın diğer yıllara göre ne kadar kurak/ıslak geçtiğini göstermektedir. Ayrıca anomali değerlerin-
deki negatif sapmanın büyüklüğü yaşanan kuraklığın şiddeti hakkında da bilgi vermektedir. Aylara göre yapılan 
analiz ise her bir aya ait normalleştirilmiş değerlerin hesaplanması ile diğer yıllardaki aynı aylarla kıyaslanmasını 
sağlamakta ve anomalilerdeki değişimin izlenmesi ile daha detaylı gözlem sağlanmaktadır.

Araştırma Bulguları

Mevsimsellik değerlerinin zaman serisinden çıkarılmasıyla elde edilen anomali değerli ile ilgili çalışma Konya 
iline bağlı şehir merkezinden 52 km uzaklıkta olan (Enlem: 38.4919 K Boylam: 32.4563 D)  Sarayönü ilçesi 
üzerindeki piksel verileri ile örneklendirilmiştir. Noktasal olarak gerçekleştirilen çalışmada o bölgeye ait 25 km 
çözünürlükteki toprak nemi değerleri incelenmiştir. Değerlerden elde edilen Şekil 1.’de toprak nemi mevsimsellik 
değerlerinin varyansının anomali varyansından daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bu sebeple mevsimsel 
faktörler toprak nemi değerlerini mevsim içi değişimlere göre daha çok etkilemektedir. Kuraklığın etkisinin gö-
rülmesi için anomali değerlerinin 0 değerinin altında uzun süreler boyunca seyrettiği zaman aralıklarının yoğun 
olduğu 2007, 2008 ve 2013 yılları Şekil 1.’de görülmektedir. 2013 yılında etkisini gösteren kuraklığın aslında 2012 
yılının son aylarında başladığı ve 2013 sonuna kadar normal seviyelere çıkmadığı 2014 yılında da azalma eğilimde 
devam ettiği görülmektedir.

15 yıllık NOAH hidrolojik yeryüzü modelinden elde edilen verilerin normalleştirilmiş anomalilerinin elde edil-
mesi ile oluşturulan Şekil 2.’de her yıla ait olan toprak nemi (  değerlerinin ülkemiz üzerindeki değişimi gös-
terilmektedir. Bu şekilde yıllık toprak nemi değerlerinin  15 yıllık verilerden elde edilen ortalama değerden kaç 
standart sapma uzakta olduğunu göstermektedir. Kuraklığın etkili olduğu 2000, 2001, 2007, 2008 ve 2013’ün yanı 
sıra ıslak geçen yıllar olan 2002, 2009 ve 2012’de yine Şekil 1’den faydalanılarak gözlemlenebilmektedir. 2013 
yılındaki kuraklık 2001 yılındaki kuraklığa nazaran etkisinin daha geniş alanlara yayıldığı ve şiddetinin daha fazla 
olduğu görülmektedir (Şekil 2). 2014 yılındaki toprak nemi değerleri, 2013 yılına göre daha ıslak geçmektedir. 
Bu ülkemizi etkisi altına alan kurak dönemin etkilerinin atlatılmaya başlandığına dair işarettir. 2014 yılı özellikle 
Güneydoğu Anadolu için diğer yıllara göre çok daha ıslak geçmektedir. Fakat bu noktada 2014 yılı için sadece 
Ocak-Haziran aylarının ortalama hesabına katılmış olmasının ve Temmuz-Aralık aylarındaki değerlerin hesaba 
katılmamasının elde edilen ıslaklık değerlerine etkisinin ne olduğu bilinmemektedir. Öte yandan 2013 yılı kurak-
lığı şiddetli etkisini Ege ve Güneydoğu Anadolu haricinde ülkemizin büyük bir kesiminde göstermektedir. 2000 
yılındaki toprak nemi değerleri ise, o yıl yaşanan kuraklığın şiddetinin ortalama olarak 2013 yılı kuraklığından 
az olsa da özellikle Ege ve Trakya bölgesinde daha şiddetli geçtiğini göstermektedir. 2007 yılındaki kuraklık ise 
ülkemizde bilhassa Orta Anadolu bölgesinde daha çok etkili olmuştur.

2013 – 2014 yılları arasında gözlemlenen kuraklığın detaylı incelenmesi amacıyla 2014 Haziran – 2013 Nisan ay-
ları arasındaki toprak nemi anomalilerindeki değişim aylık bazda incelenmiştir. Verilen tarihler arasındaki ayların 
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anomali değerleri sadece diğer yıllardaki aynı aylara ait verilerin kullanılması ile elde edilen ortalama ve standart 
sapma değerleriyle oluşturulmuş ve Şekil 3.’de gösterilmiştir. Örneğin Mart ayının anomalileri 15 yıldan elde edil-
miş Mart ayı değerleri kullanılarak elde edilmiştir. Bu şekilde 2014 Nisan ayına kadar aşırı kurak geçen koşulların 
Mayıs ayında gelen yağışlarla birlikte yerini göreceli olarak ıslak koşullara bıraktığı gözlenmektedir. İncelenen 
dönem içinde 2014 Nisan ayının 15 yıl ortalamasına göre ülke genelini etkisi altına alan en kurak Nisan ayı olduğu 
gözlemlenmektedir. Öte yandan özellikle Güneydoğu Anadolu ve sahil kesiminde son 15 yılın en ıslak Haziran 
aylarından birisinin yaşanması toprak nemi değerlerinin birçok bölgede 15 yıllık ortalamanın üzerine çıkarmıştır.

Şekil 1. Konya−Sarayönü (E: 38.4919 K B: 32.4563 D) NOAH Toprak Nemi Değerlerinin 
Çeşitli Gösterim Biçimlerine (orijinal, anomali ve mevsimsellik) Göre Zamansal Değişimleri.

Sonuç

Bu makalede, verdikleri sosyoekonomik zararlar bakımından doğal afet olarak nitelendirilebilen tarımsal kuraklı-
ğın, toprak nemi parametresi ile analizi yapılmıştır. Toprak nemi parametresi tarımsal kuraklığın incelenmesinde 
yaygın olarak kullanılmakta olduğundan elde edilen sonuçlardaki düşük toprak nemi değerleri gerçekleştiği yer ve 
zamanda tarımsal kuraklık olduğuna dair bilgi vermektedir. Farklı gözlem metotları ile elde edile bilen toprak nemi 
verileri bu çalışmada NOAH hidrolojik yeryüzü modeli kullanılarak elde edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucu NOAH hidrolojik yeryüzü modeli ile ülkemizdeki toprak nemi değerleri 2000 – 2014 ara-
sında yıllık, 2013 Nisan – 2014 Haziran ise aylık olarak detaylı şekilde incelenmiştir. Ayrıca örnek olarak seçilen 
Konya’ya bağlı Sarayönü ilçesine ait veriler ile mekânsal olarak incelenmiştir. Modelden elde edilen değerlerin 
araştırma bulguları bölümde grafiksel olarak gösterimde de görülebileceği gibi daha önceden yapılan çalışmalarda 
da gözlemlenen kurak dönemler gözlemlenmiştir. Hesaplanan toprak nemi anomali değerleri ile kuraklığın şiddeti 
ve süresi, Türkiye Haritası üzerindeki gösterimi ile de kuraklığın etki alanları görülmektedir. 

Sonuç olarak, NOAH hidrolojik yeryüzü modelinden elde edilen toprak nemi verileri ülkemizde de ulusal ya da 
bölgesel ölçekli kuraklık analizlerinde kullanılabilirliğini göstermiştir. Kuraklığın geniş alanları etkilemesinden 
dolayı, 0.25°’lik düşük bir çözünürlükte dahi olsa NOAH modeli kuraklığın incelenmesi için uygun verileri sağla-
maktadır. Öte yandan NOAH hidrolojik modeline gerekli girdiler 1km gibi yüksek çözünürlükte elde edilebilmek-
tedir. Bu kuraklık çalışmalarının mekansal olarak özellikle tarımsal araziler üzerinde kullanılmak üzre çok daha 
ayrıntılı izlenebilmesi potansiyelini getirmektedir. Bu kuraklık analizlerin validasyonları bu çalışmada bağımsız 
bir veri kullanılarak yapılmamıştır, fakat mevcut yer gözlemlerine dayalı toprak nemi değerleri ve/veya bitki fe-
nolojik veriler kullanılarak bu gibi kuraklık validasyon çalışmaları ilerki çalışmalarda yapılabilir. Bu çalışmada 
yüzeydeki toprak nemi verileri kuraklık analizi için kullanılmış olup, aynı NOAH modelinden elde edilebilen bitki 
kök bölgesindeki toprak nemi değerleri ile yapılacak özellikle Nisan – Haziran ayları arasındaki inceleme, ürün 
rekolte tahmini açısından bilgilendirici olabilecektir.
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Şekil 2. NOAH Toprak Nemi Anomalilerinin 2000 – 2014* Yılları Arasındaki Mekansal ve Zamansal Değişimleri.

(*2014 yılı verileri Ocak – Haziran ayları arasını kapsamaktadır.)
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Şekil 3. NOAH Toprak Nemi Anomalilerinin 2013 Nisan – 2014 Haziran Ayları Arasındaki Mekansal ve Zamansal 
Değişimleri.
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TOPRAĞIN SU DEPOLAMA KAPASİTESİ YAKLAŞIMIYLA  
KURAKLIK ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İ. Gümüş1, M. Dedeoğlu1, C. Şeker1, H.H. Özaytekin1, Ü. Karaca1, E. Karaarslan1

1Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Kampus/KONYA
ersoy@selcuk.edu.tr

Özet

Kuraklık dünyada etkili olan doğal afetlerin başında yer almakta ve son yılların en önemli gündem maddesini 
oluşturmaktadır. Kuraklık yağışların kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu toprak 
su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Kuraklık şartlarında toprakların su tutma kapa-
siteleri ve suyun etkin olarak kullanımı büyük önem taşımaktadır.

Yapılan bu çalışmanın amacı; Konya ili Çumra ilçesinde Alibey serisi olarak tanımlanmış toprakların tekstürleri ile 
su tutma kapasiteleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak çalışma alanının tekstür ve buna bağlı olarak değişen su tutma 
kapasitelerini içeren haritaları oluşturmaktır. Bu amaçla 0-20 cm derinlikten toprak örnekleri alınmış ve örnekle-
rde tekstür, tarla kapasitesi ve faydalı su analizleri yapılmıştır. Çalışma alanı topraklarının tekstürleri ile su tutma 
kapasiteleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Toprakların tekstürü kil (C), killi tın 
(CL) ve kumlu killi tın (SCL)  sınıfında yer almakta, su tutma kapasiteleri ise %17 ile %33 arasında değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Çumra ovası, toprak tekstürü, su tutma kapasitesi

Soil Water Storage Capacity Approach to the Evaluation of Drought Effect

Abstract

Drought ranks at the first among natural disasters around the world. Drought is defined as negative effects  of rain-
fall falls below normal recorded levels significantly on soil water resources. Water-holding capacity of the soil and 
the efficient use of water is of great importance in drought conditions. The aim of this study was to determine the 
influence of soil texture on soil water holding capacity and to prepare  soil water holding capacity maps depends  
on soil texture  in Konya-Çumra plain (Alibey serie). For this purpose soil samples were collected from 0-20 cm 
depth. The samples were analyzed for some soil parameters such as particle size distribution and water holding 
capacity using Standard routine laboratory tests. The textures of the soil samples were found to be C, CL and SCL. 
The soil water holding capacity ranged from  17 to 33 %.

Keywords: Drought, Çumra plain, soil texture, water storage capacity
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GİRİŞ 

Kuraklık, son yılların en önemli gündem maddesini oluşturmakta ve dünyada etkili olan doğal afetlerin karakteris-
tik özellikleri ile etki derecelerine göre yapılan değerlendirmede ilk sırada yer almaktadır. Kuraklık yavaş gelişen 
doğal bir afettir ve günümüzde yaşanan kurak dönemler, ülkemizin ileride karşılaşabileceği tehlikenin boyutlarını 
göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Türkiye yarı kurak iklim kuşağında bulunmakta buna bağlı 
olarak yağışların alansal ve zamansal dağılımı da düzensiz olmaktadır. Su kaynaklarımız hızla artan nüfus ve 
sanayinin ihtiyaçlarını karşılayamamakta, yüzey sulama yöntemleri ile tarımsal üretimde suyun büyük bir kısmı 
bilinçsizce kullanılmakta; içme, kullanma ve sulama suyumuzun kalitesi artan sanayi ve diğer çevre kirlilikleri 
sonucunda giderek düşmektedir. Tüm bu olumsuzluklara, küresel iklim değişikliği de eklenirse, ülkemizde kurak-
lığın şiddetinin gün geçtikçe daha çok hissedileceği açık bir şekilde görülmektedir (Kadıoğlu, 2008). Kuraklık 
şartlarında toprakların su tutma kapasiteleri ve suyun etkin olarak kullanımı büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’deki tarım alanlarının yaklaşık %10’u büyük Konya Ovasında (Konya, Çumra, Karaman, Karapınar, 
Ereğli ve Bor Ovaları) yer almaktadır. Burada bulunan Çumra Ovası ise yüksek tarım potansiyeli ile 280.000 ha’lık 
bir alana sahiptir. Çumra Ovasının verimliliğinin devam ettirilmesi, onun sürdürülebilir kullanımı ve özelliklerinin 
geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu ise toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve pedolojik özelliklerini göz 
önüne alan yaklaşımlar ve buna dayalı çözümlemeler ortaya koyan yöntemler ile mümkün olacaktır.

Toprağın inorganik katı kısmı, değişik boyutlardaki taneciklerden oluşur. Bunlar kum, kil ve silt boyutundaki mal-
zemelerdir. Bu değişik boyutlardaki malzemelerin toprak kütlesi içindeki nispi miktarları ve bunların birbirlerine 
göre oranları, toprağın tekstürünü ifade eder. Toprağın tekstürü, toprağın plastiklik, geçirgenlik, sertlik, kuraklık, 
verimlilik gibi özelliklerini etkiler (Atalay, 2006).

Bütün canlılar gibi bitkilerde yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için suya ihtiyaç duyarlar. Bitkiler suyu kökleri 
aracılığıyla topraktan alırlar. Alınan suyun yaklaşık %99’unu çeşitli fizyolojik faaliyetlerde kullandıktan sonra 
terleme yoluyla yapraklardan atmosfere verir. Kalan %1’lik kısım ise bitki bünyesinde kalır. Bitki bünyesi, kütlece 
%78-98 arasında su içerir. Bu oran bitkinin türü, içinde bulunduğu gelişme evresi ve ele alınan dokuya bağlı olarak 
değişmektedir. Bitkilerin topraktan alabildikleri su “yarayışlı su” olarak adlandırılır. Yarayışlı su, toprakta 1/3 atm. 
(Tarla kapasitesi) ile 15 atm. (Solma noktası) arasındaki gerilimle tutulan sudur. Kültür bitkileri yetişme sezonu 
boyunca yarayışlı suya ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden toprakların yarayışlı su tutma kapasitesi, suyun toprakta depo-
lanması verimlilik açısından çok önemlidir(Sağlam ve ark., 1993).

Yapılan bu çalışmanın amacı; Konya ili Çumra ilçesinde Alibey serisi olarak tanımlanmış toprakların tekstür ve 
buna bağlı olarak değişen su tutma kapasitelerini içeren haritaları oluşturmak ve  tekstürleri ile su tutma kapasitel-
eri arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. 

MATERYAL VE METOT

Çalışma alanı, Büyük Konya Ovası içerisinde yer alan, yaklaşık 280.000 ha’lık bir alana sahip olan Çumra ovasın-
da, sulu tarım yapılan ve verimlilik potansiyeli yüksek olan 65.000 ha’lık alanda, Alibey serisi olarak adlandırılmış 
alan üzerinde yürütülmüştür (Şekil 1). 
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Şekil 1. Çalışma alanının coğrafi konumu

Çalışma arazisi fizyoğrafik olarak homojen, düz alüviyal ova yapısındadır. Çalışma alanı olarak seçilen Alibey 
serisi;  May nehri aluviyal yelpazesi toprakları. Alüviyal anamateryal üzerinde oluşmuş, derin tın tekstürlü toprak-
lar. Alanı 4000 ha olup, sulu tarım yapılan Çumra ovasının % 6’sını temsil etmektedir. Çalışma, arazi çalışmaları 
ile toprak örneklerinin alınması, toprak örneklerine ait tekstür ve su tutma kapasitesi özelliklerinin belirlenmesi 
ve haritalama uygulamaları olmak üzere üç farklı aşamadan oluşmuştur. Çalışma alanından tesadüfi örnekleme ile 
belirlenen 27 noktadan toprak örnekleri alınmıştır. Araziden alınan toprak örnekleri kurutulup öğütüldükten sonra, 
2 mm’lik elekten elenerek analize hazır hale getirilmiştir. Tekstür analizleri Bouyoucos hidrometre metodu (Day, 
1965), su tutma kapasitesi analizleri basınç tablası kullanılarak (Peters, 1965) yapılmıştır,

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Çalışma alanı tekstür gruplarına ait nokta bazlı alansal dağılım haritası Co-Kriging metodu kullanılarak CBS orta-
mında üretilmiş (r2 = 0,87: modelin ürettiği doğruluk katsayısı) ve Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Alibey serisi toprak tekstürü  dağılım haritası

Şekil 2’den görülebileceği gibi Alibey serisinde 27 noktadan yapılan örneklemede örnek noktalarının tekstür sınıf-
ları C, CL ve SCL olarak belirlenmiştir. 

Toprak tekstürü, topraktaki parçacıkların irilik bakımından değişim sınırlarını ifade eder. Toprak tekstürü; toprağın 
işlenebilme gücü, su ve rüzgâr erozyonuna toprağın dayanıklılık derecesi, toprak havalanması, ısınma ısısı-toprak 
sıcaklığı, bitki besin maddeleri ve su tutma kapasitesi, su geçirgenliği, suyun toprağa sızması-girişi gibi pek çok 
toprak özelliği üzerine etkilidir. Killi topraklar yapısal özellikleri nedeniyle ağır bünyeli topraklar olarak adlandı-
rılır, bu toprakların su tutma kapasiteleri yüksektir ve yavaş drene olma özelliğine sahiptirler. Buna karşın kumlu 
topraklar hafif bünyeli topraklar olarak adlandırılırlar, daha az su tutmakta ve daha hızlı drene olmaktadırlar. 
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Şekil 3. Alibey serisi tarla kapasitesi dağılım haritası

Şekil 4. Alibey serisi faydalı su dağılım haritası

Çalışma alanı tarla kapasitesi ve faydalı su dağılımına ait nokta bazlı alansal dağılım haritası Co-Kriging metodu 
kullanılarak CBS ortamında üretilmiş (r2 = 0,87: modelin ürettiği doğruluk katsayısı) ve Şekil 3 ve 4’de gösteril-
miştir.

Şekil 3 ve 4’ de tekstürün nem muhafazasına etkisi üretilen alansal dağılım haritaları ile tematik olarak belir-
tilmiştir. Araştırma alanı topraklarının TK değerleri %18-38 arasında değişirken, FS değerleri %7-10 arasında 
değişmektedir. Farklı tekstür gruplarında TK ve FS değerleri farklılıklar göstermektedir. Özellikle killi ve killi tın 
topraklarda su depolama kapasitesinin yüksek olduğu belirlenmiştir. FS dağılımı 3 tekstür grubunda da farklılık 
göstermekte ve bu sayede amenajman planlaması üretilen haritalar yardımıyla yapılabilmektedir. Toprakların su 
depolama kapasitesini en fazla etkileyen faktörler toprak tekstürü, strüktürü ve bunlara bağlı oluşan gözenekli-
liktir. Ayrıca toprak sıkışmasında su depolama kapasitesine etkisi vardır(Şeker ve Işıldar, 2000). Toprakta kum 
miktarı artıkça, tutulan su miktarı toplam ve kapillar gözenek miktarı ile özgül yüzey alanının azalmasından 
dolayı düşmektedir. Bu nedenle genelde sulamadan sonra, kumlu bir toprağın tarla kapasitesi değeri % 10 
(hacimsel) gibi düşük olabilir. Kil tekstüre sahip topraklarda parçacıkları geniş yüzey alanları, yüksek toplam 
gözenek miktarı, strüktürel yapılar arası gözeneklerden dolayı su tutma kapasiteleri artmakta ağırlıkça  %40’ın 
(hacimsel) üzerinde de olabilmektedir (Karahan ve ark., 2014).



II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

181

I.CİLT

SONUÇ

Yapılan çalışma sonucunda; araştırma alanı topraklarının tekstür sınıfları C, CL ve SCL olarak belirlenmiştir. 
Toprakların TK değerleri %18-38 arasında değişirken, FS değerleri %7-10 arasında değişmektedir. Farklı tekstür 
gruplarında TK ve FS değerleri değişkenlikler göstermektedir. Özellikle killi ve killi tın tekstürlü topraklarda su 
depolama kapasitesinin yüksek olduğu belirlenmiştir. FS dağılımı 3 tekstür grubunda da farklılık göstermektedir. 
Bu durum yetiştirilecek bitki seçiminde toprak tekstürünün ve buna bağlı olarak FS kapasitelerinin de göz önünde 
bulundurulmasını gerektirmektedir. Bölgede bu amaçla yeni amenajman planlamalarının yapılmasında üretilen 
haritaların kullanılabileceği görülmektedir.

Çumra Ovasında yetiştirilen bitki deseni çok çeşitlilik göstermektedir. Sulama öncesi ve sulamanın yapılamadığı 
alanlarda yağışın yetersiz olması nedeniyle buğday-nadas sistemi uygulanmakta, bazı alanlarda nadas yılında ka-
vun ve nohut ekimi de yapılmaktadır. Sulu tarım yapılan alanlarda ise Şeker pancarının ana bitki olarak ekildiği 
üçlü veya dörtlü ekim nöbeti sistemi uygulanmaktadır. Bu ekim nöbetinde yer alan ikinci bitki ise buğdaydır. 
Bunun dışındaki bitkilerin ekimi ise daha çok çiftçi tercihlerine göre değişmektedir. Bunlar duruma göre arpa, 
fasulye, kavun, karpuz, silajlık mısır, domates, patlıcan, biber, havuç, kabak vb. bitkiler şeklinde olmaktadır. 

Çalışma alanında üretilen haritalar bölgede yetiştirilecek bitkilerin, bölgenin bitki deseni ve depolanmış suyun 
bitkilere ne kadar sunulabilirliği ile orantılı olarak seçilmesine olanak sağlayacaktır. 

Çalışma alanında tekstür ve buna bağlı olarak değişen FS haritalarına bakılarak yetiştirilecek bitki seçimi yapıl-
malı, FS 15 ve üzeri bölgelerde kuraklığa az dayanıklı ve suyu seven bitkiler (şeker pancarı, mısır gibi), diğer 
bölgelerde ise kuraklığa dayanıklı bitkiler (buğday, arpa gibi) seçilmelidir. Böylelikle bölgede meydana gelebi-
lecek kuraklık şartlarında suyun daha etkin kullanımı ve yetiştirilecek bitkilerin kuraklık şartlarından daha az 
etkilenmesi sağlanılabilir. 

*Bu araştırma TÜBİTAK-1001 112O314 nolu ve halen yürütülmekte olan projeden üretilmiştir.
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ÖZET 

Bu araştırma yüksek tuzluluk düzeyinde bile yetişebilen yem bitkilerini belirlemek amacıyla 2010-2013  yıllarında  
arasında Şanlıurfa Harran ilçesi Resmelfeyz köyünde yürütülmüştür. Denemede doğal vejetasyon, Adi Gazal Boy-
nuzu, Yüksek Otlak Ayrığı, Köpekdişi ayrığı, Rodos otu, Leymus cappadocicum, Bozkır Otu ve Çorak otu bitkileri 
kullanılmıştır.  Bu bitkilerden Rodos otu ve Adi Gazal Boynuzu adapte olmayıp kurumuşlardır.

Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve çakılı deneme şeklinde yürütülmüştür. Araştırma 
sahasına giren toprakların elektriksel iletkenlik değerleri; 2.60 – 10.71 dS/m arasında  değişmektedir. Konulardan 
ortalama olarak 184,82 kg ile (Puccinellia distance) 1807,39 kg  (yüksek otlak ayrığı) arasında dekara yaş ot verimi 
alınmıştır. Ortalama olarak kuru ot verimi ise 121,05 kg (Puccinellia distance) ile 1247.95 kg (yüksek otlak ayrığı) 
arasında değişmiştir.  

Harran Ovası Tuzlu toprak şartlarında  en iyi ıslah bitkisi olarak 28.85 kg/da  tuz sömüren Yüksek Otlak Ayrığı 
ve  26.69 kg/da tuz kaldıran Leymus cappadoccicum  önerilmektedir. Daha sonra ise Bozkır otu (17,70 kg/da) ve  
Köpek Dişi Ayrığı (11.43 kg/da) bitkileri ikinci derecede olarak önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Harran, halofit, tuzluluk, arazi ıslahı

Reclamation With Grown Some Forage Crops In Arıd Condıtıons And Salıne Soıls And Investıgatıon  
Of The Possıbılıty Of Be Able To Gaın Agrıculture

ABSTRACT

This study has been carried out to determine forage crops even with grown high saline level between 2010-2013 
years in Resmelfeyz village of Harran town of Sanlıurfa. In this trial,  natural vegetation which are bird’s foot trefo-
il (Lotus corniculatus), tall wheat grass (Agropyron elongatum), bermuda grass (Cynodon dactylon), rhodes grass, 
Leymus cappadocicum, Kochia prostrata, barren grass were used. Among these plants, rhodes grass and bird’s foot 
trefoil were not adapted and dried. 

This study were arranged as a constant trial in randomized blocs design with 3 replicants. Electrical conductivity 
values of the soils in area of the trial were ranged between 2.60-10.71 dS/m. According to the results, green herba-
ge yield was taken with 184,82 kg (Puccinella distance) and  1807,39 kg (Agropyron  elongatum) on average per 
decare. Dry herbage yield was taken with 121, 05 kg (Puccinella distance) and 1247, 95 kg (Agropyron elongatum) 
on average per decare.

It is suggested to Agropyron  elongatum that  could exploit of the salt (28.85 kg/decare) and  Leymus cappadocci-
cum  that could removes of the salt (26,69 kg/decare) as the best reclamation plant in saline soils in Harran Plain. 
Afterthat, it is suggested to Kochia prostrata (17,70 kg/decare) and Cynodon dactylon (11,43 kg/decare) as the 
second

Key words: Harran, salinity,halofit, land reclamation
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1.GİRİŞ

Kültür bitkilerinin gelişmesini engelleyecek düzeyde çözünebilir tuz ve/veya değişebilir sodyum içeren, özel top-
rak amenajmanı gerektiren topraklar, tarımsal açıdan sorunlu topraklar sınıfına giren çorak (tuzlu ve/veya sodik) 
topraklar olarak adlandırılırlar (Sönmez ve ark., 1996).

Bütün iklim kuşaklarında görülebilen tuzlu topraklar, kurak ve yarıkurak iklim kuşağında yaygın olarak bulunur. 
Baskın tuz çeşidine göre farklı tuzlulukta topraklar oluşur. Ca+2, Mg+2, Na+, K+, Cl- SO4-2, CO3-2, HCO3-, 
NO3- ve B+ iyonlarının fazlalığı tuzluluğu ortaya çıkarmaktadır (Sönmez ve ark., 1996).

Toprak tuzluluğu, bitkinin transpirasyonu ve solunumunu azalttığı gibi, su alımını ve kök gelişimini de azaltmakta-
dır. Bunun sonucunda hormonal dengede yıkım meydana gelmekte, fotosentez azalmakta, nitrat alımının azalması 
sonucunda protein sentezinde azalma görülmekte ve bitki kısa boylu olmaktadır. Bu durum bitkinin yaş ve kuru 
ağırlığını etkilediğinden çiçek sayısı azaltmakta ve verimin azalmasına neden olmaktadır (Sharma 1980).

Türkiye’ de sulamaya uygun olan 12,5 milyon hektarlık arazinin, ülke toprak kaynakları envanterine göre, yaklaşık 1,5 milyon 
hektarında tuzluluk ve alkalilik, 2,8 hektarında ise drenaj sorunu bulunmaktadır. Tuzluluğun alansal ve şiddet olarak arttığı bu 
bölgelerde, bitki veriminde de azalmalar görülmeye başlamıştır. Harran Ovası’nda yıllar itibarı ile tuzluluktaki artma yanında, 
aynı yıl içerisinde de önemli değişmeler meydana gelmektedir (Çullu ve ark., 2001).

Harran Ovası’nda sulama öncesi (1964-1965  yıllarında), yapılan arazi tasnif etüdü çalışmaları sonucunda 8 513 
ha alanın tuzlu, 3 289 ha alanın tuzlu-sodyumlu ve 33 ha’lık  alanın sodyumlu olduğu belirtilmiştir (DSİ 1971).

Harran Ovasının Atatürk Barajından alınan su ile sulanmaya başlamasından sonra yapılan arazi etüt çalışmaları 
sonucunda ovadaki tuzluluk sorununun arttığı ve tuzlu alanların 14.729.hektara yükseldiği ifade edilmiştir (DSİ 
1997).

Çoraklaşarak tarım dışı kalan alanların ıslah edilerek tarıma kazandırılabilmesi konusunda çalışmalar yürütülmek-
tedir. Bu amaçla izlenen yöntemler genellikle şunlardır;

1- Arazi drenajının sağlanması (yüksek taban suyunun, içindeki tuzların kapilarite ile yükselemeyeceği derinliğe 
indirilmesi),

2- Toprak tuzluluğunun yıkanarak giderilmesi,

3- Sulama suyunun yıkama suyu ile birlikte kullanılması,

4- Islah maddeleri kullanılarak toprak alkaliliğinin giderilmesi,

a- Biyolojik ıslah,

b- Kimyasal ıslah.

5- Tuza/Alkaliliğe dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi, olarak sıralanmaktadır (Munsuz  1996).

 Tuzluluk, tarımı yapılan bitkiler için en önemli abiyotik stres unsurudur. Bu durum araştırmacıları, tuza dayanık-
lı bitki yetiştirme yöntemlerinin geliştirilmesi ile ilgili araştırmalara yönlendirmiştir. Birçok araştırmacı, tuzlu ve 
tuzlulaşan toprakların tarıma kazandırılmasında, tuzluluğa dayanıklı bitkilerin seçimi ve adaptasyonunun önemli 
bir strateji olarak karşımıza çıktığını belirtmişlerdir. Bu yöntemin diğer ıslah edici yöntemlerden çok daha kolay 
ve ekonomik olduğu vurgulanmaktadır (Zhu  2001).

Yem bitkileri  tuza dayanmalarına göre sınıflandırılacak olursa:

a)Tuza Çok Dayanıklı Yem Bitkileri (18 dS/m): Adi Gazal Boynuzu, Yüksek Otlak Ayrığı, Köpek  Dişi, Rodos otu, 
Kamışsı Yumak, Arpa, vd.

b)Tuza Orta Derecede Dayanıklı Yem Bitkileri (12 dS/m): Yonca, İngiliz Çimi, Kılçıksız Brom, vd

c)Tuza Az Dayanıklı Yem Bitkileri (4 dS/m): Ak ve Sarı Taş Yoncası, İtalyan Cindarısı, Sudanotu

d) Tuza Dayanıksız Yem Bitkileri: Yem Bezelyesi,  Adi fiğ, Çayır ve Ak üçgül  (Sağlamtimur ve ark.1998 Kanber 
ve ark.1992) .
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Ülkemizde yaklaşık 13 milyon Büyük Baş Hayvan Birimi (BBHB ) hayvan varlığı bulunmakta, bunların yaşama 
payı gereksinimlerini karşılamak için yılda ortalama 26 milyon ton kaliteli kaba yeme gerek duyulmakta, ancak 
ülkemizde kaliteli kaba yem üretimi 15 milyon ton düzeyinde kalmaktadır. Kaba yem açığı da yaklaşık 11 milyon 
ton olmakta ve gereksinimin ise ancak % 57,7’si karşılanabilmektedir. Var olan yem açığının,  geleneksel yem 
bitkilerinin (yonca, fiğ, korunga) ana ürün olarak yetiştirilmesi ve verimleri yılda 50-60 kg/da kuru ot düzeyine 
inmiş mera alanlarından karşılanabilmesi de bugün için olanaksız görülmektedir. Kaliteli kaba yem gereksini-
minde karşılanamayan bu bölüm ise, diğer kaba yem ve yoğun yem kaynaklarından karşılanmaya çalışılmaktadır 
(Avcıoğlu ve ark., 2000)

Birçok araştırıcı, tuzlu alanlarda halofitik buğdaygil, baklagil ve çalı türlerinin  kaba yem kaynağı olarak koyun 
ve sığır beslenmesinde kullanılma olanaklarının bulunduğunu belirtmişlerdir (Elçi ve Hindistan, 1977; Runciman, 
1986; Le Houerou, 1992 ve Malcolm, 1993).

Harran Ovasının drenaj sistemine  sahip olmayan alanlarında gün geçtikçe tuzluluk artmaktadır. Tuzlanan alanlar 
ve ve tuzlanma tehdidi altındaki diğer tarımsal alanlar, bu araştırmanın konusunu oluşturan yem bitkilerinin top-
rağın yapısında oluşturacağı olumlu katkılarla, bir yandan sürdürülebilir tarımın gerekleri yerine getirilecek, bir 
yandan oluşan tuzluluk nedeni ile atıl durumdaki, tarımsal üretim yapılamayan alanlar değerlendirilerek, ovadaki 
hayvancılığın yeniden canlandırılmasına katkı sağlanmış olacaktır.

2. MATERYAL VE METOT

2.1 Materyal

2.1.1 Deneme Yeri

Araştırma Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Şanlıurfa ili’ne bağlı Harran Ovası’ ndaki Harran İlçesinin Doğusun-
daki tuzluluk probleminin yaşandığı Gürgelen (Resmelfeyz) köyünde yürütülmüştür. Söz konusu köy yaklaşık 
olarak,  360 42’ kuzey enlemi 380  58’ doğu boylamı noktasında bulunmakta ve denizden yüksekliği 410 m’ dir 
(Anonim, 2003b).

Şekil 2.1. Deneme sahasının uydudan görünümü

2.1.2 Toprak Özellikleri
Çizelge 2.1 Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Derinlik
(cm)

Su 
İle 

Doy.
(%)

Bünye Analizi (%) pH E.C
 (dS/m)

ESP
(%)

CaCO3
(%)

Hacim 
Ağırlığı 
(g/cm3

TK
(%)

SN
(%)Kum Silt Kil Bünye 

Sınıfı

0-30 65 33.4 33.0 33.6 CL 7.48 20.6 11.4 28.1 1.29 28.07 18.70

30-60 63 32.4 29.0 38.6 CL 7.43 12.0 4.0 29.4 1.20 30.07 20.04

60-90 63 31.4 35.0 33.6 CL 7.59 8.7 4.1 25.4 1.24 33.20 22.01

Çizelge 2.1’in incelenmesinden görüleceği üzere araştırmanın yürütüldüğü topraklar; killi-tın bünyeye sahip,  pro-
fil boyunca 8.7-20.6 dS/m arasında değişen yüksek tuz içeriğine ve yüksek kireç içeriğine sahiptir.
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2.1.3 İklim Özellikleri

Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu İklim Bölgesine dahil olmakla beraber, Akdeniz iklimi’nin etkisi altındadır. Yaz-
lar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık olan  bir iklim özelliği göstermektedir. Güneyden kuzeye gittikçe yağış miktarı 
artmaktadır. 

Araştırmanın yürütüldüğü alanı temsil eden olan Araştırma Enstitüsü’ nün Harran Ovası’ndaki Koruklu Meteo-
roloji İstasyonu’na ait 24 yıllık rasat verilerine göre, yıllık toplam yağış 364.0 mm olup, yağışın mevsimlere göre 
dağılışı; sonbahar %17.0, kış % 53.0, ilkbahar %29.0 ve yaz % 1.0‘dir. Yıllık ortalama sıcaklık 17.20 C, en yüksek 
sıcaklık 46.8 0 C  ve en düşük sıcaklık ise -16.80C’dir. Yıllık ortalama oransal nem % 51, yıllık buharlaşma top-
lamı ise 1866.1 mm’dir. 

2.1.4 Araştırmada  kullanılan bitki türleri 

Rodos Otu (Chloris gayana Kunth )

Yabani çavdar (Leymus cappadocicum)

Adi Gazal Boynuzu ( Lotus corniculatus )

Yüksek Otlak Ayrığı (Agropyon elongatum )

Köpek Dişi (Cynodan dactylon )

Puccinellia distans (Çorak otu = Poacea distans)

Kochia prostrata (Bozkır Otu)

2.2  Metot

2.2.1 Deneme Deseni ve Konuları

Denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve çakılı deneme şeklinde yürütülmüştür. Deneme-
nin olası taban suyu yükselmelerinden etkilenmemesi için denemenin çevresinde 1,70 m derinlikte kapalı drenaj 
sistemi ile deneme alanı drenajı sağlanmıştır.  Deneme alanının yaklaşık olarak ortasına denk gelecek şekilde taban 
suyu gözlem kuyuları açılarak taban suyu takibi yapılmıştır. Birbirini kontrol edebilmesi amacıyla; 20 m aralıklarla 
3 adet gözlem kuyusu açılmıştır. 

Konular   

S0  (Doğal vejetasyon) 

S1 (Adi Gazal Boynuzu) 

S2 (Yüksek Otlak Ayrığı) 

S3 (Köpekdişi) 

S4 (Rodosotu) 

S5 (Leymus cappadocicum) 

S6 (Bozkır Otu) 

S7 (Çorak otu)

Ekimde     : 10.0m  x  3.00  m =  30.00 m2

Hasatta     : 8.80m  x 1.80  m =  15.84 m2

  Parsel aralarında 3 m boşluk bırakılmıştır.

Doğal vejetasyona herhangi bir ekim işlemi yapılmamıştır. Adi gazal boynuzunun sıra arası 20 cm ve her parselde 
15 sıralı olarak alınmıştır. Bozkır otu için sıra arası (parsel ölçülerinin aynı tutularak) 75 cm olmak üzere 4 sıra, 
buğdaygil yem bitkileri türlerinin tohumluklarının çok küçük olması nedeni ile tarım uygulamalarında sıra üzeri 
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mesafe ihmal edilip sıra arası mesafe göz önünde bulundurularak;  Çorak Otu, Yüksek otlak ayrığı, Köpek dişi ve 
Rodos otunun sıra arası mesafeleri eşit olarak 60‘şar cm ve her parsel 5 sıralı olarak ekilmiştir (Erkun ve ark.,1960; 
Sağlamtimur ve ark., 1998). Denemenin İlk yılında; bitki çıkışlarının eksik olduğu yerler aşılama yapmak suretiyle 
doldurulmuştur.

Her bir bitki için ayrı ayrı olmak üzere dekara önerilen bitki sayısı baz alınarak gerek doğal vejetasyonlarından, 
gerekse kültürel yetiştiricilikle elde edilen tohum/fide materyallerinin ekimleri/dikimleri yapılmıştır. (Erkun ve 
ark.1960; Sağlamtimur ve ark. 1998; Açıkgöz 1991).

2.2.2. Yapılan gözlem, ölçme ve analizler

2.2.2.1 Toprak Analizleri

Denemenin başlangıç yılında ekimden önce ve denemenin 4. ile 5. yıllarında son hasattan sonra, 0-30 cm, 30-60 
cm ve 60-90 cm toprak derinliklerinden alınan toprak numunelerinde Tüzüner (1990)’ e göre aşağıdaki fiziksel ve 
kimyasal analizler yapılmıştır. 

1.Toprağın su ile doyma yüzdesi: Miktarı bilinen ve 2 mm.lik elekten geçirilmiş hava kurusu toprağın saf su ilave 
edilerek doyurulması ile

2.Elektriksel İletkenlik “EC” (dS/m): Kondaktivite aleti ile saturasyon süzüğünde 25oC de elektriksel iletkenliğin 
ölçülmesi suretiyle 

3.Toprak reaksiyonu (pH): Saturasyon süzüğünde ve macununda cam elektrotlu pH metre ile

4.Çözünebilir iyonlar (me/l): Saturasyon süzüğünde Na+ ve K+, fleymfotometre ile; Ca++ ve Mg++, EDTA ile 
titrasyon; CO3-2 ve HCO3-, 0.01N H2SO4 ile titrasyon; Cl-, 0.05N AgNO3 ile titrasyon; SO4= hesap yöntemine 
göre 

5. Değişebilir katyonlar (me/100g): Ca++ ve Mg++, 1N NaCH3COO3 ile; Na+ ve K+ ise, 1N NH4CH3COO ile 
ekstrakte edilmesi suretiyle belirlenmesi ve bulunan değerlerden söz konusu iyonların çözünebilir değerlerinin 
çıkarılması esasına göre, 

6.Katyon değişim kapasitesi (me/100gr): 1N NaCH3COO çözeltisi ile muamele edildikten sonra 1N NH4CH-
3COO3 ile ekstrakte edilerek, flamefotometrede Na+ okuması yapmak suretiyle

7.Kireç (%):Scheibler kalsimetresi ile, 

8. Toprak bünyesi (%):Uzunoğlu 1992’de verilen ıslak elemeli Bouyoucos metoduna göre.

9.Organik madde (%): Walkley-Black yönteminin modifiye edilmiş şekline göre

10.Tarla Kapasitesi (%): Bozulmuş toprak örneklerinde 1/3 Atmosfer basınçlı tencere yöntemine göre yapılmıştır 
(Richards,1954)

11.Solma Noktası (%) : Bozulmuş toprak örneklerinde 15 Atmosfer basınçlı tencere yöntemine göre (Richards, 
1954 ).

12.Hacim Ağırlıkları (gr/cm3): 100 cm3 lük silindirler yardımıyla  bozulmamış toprak örneklerinde Richards,-
1954de belirtilen yönteme göre yapılmıştır..

2.2.2.2 Su analizleri 

Su numunelerinde Tüzüner (1990)’ e göre aşağıdaki kimyasal analizler yapılmıştır.

1 – Elektriksel iletkenlik (ECx106  25oC)  

2 – Katyonlar ( Ca+2, Mg+2, Na+, K+ )

3 – Anyonlar (CO3-2 , HCO-3, SO-24 ,Cl- )  

4 – SAR (Sodyum Adsorpsiyon Oranı)
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2.2.2.3 Bitki analizleri

1-. Yaş ağırlık (kg): Hasattan hemen sonra tartım alınmıştır.

2- Kuru ağırlık (kg): 65 0C sıcaklığa sahip etüvde 48 saat kurutularak tartılmıştır (Kacar, 1972).

3- Tuz: AgNO3 ile titrasyon metoduna göre yapılmıştır (Resmi Gazete, 1986).

4- Etüvde kurutularak öğütülen bitkilerde katyonların (Na+, K+, Ca++ ve Mg++) ve anyonların (Cl- ve SO4=) 
analizleri yapılmıştır (Kacar 1972).

5- Total azot tayini; Khjeldal Yöntemine göre yapılmıştır  (Kacar 1972).

2.2.3  Araştırmanın Yürütülmesinde İzlenen Yöntemler

2.2.3.1 Toprak işleme ve ekim

Seçilen yem bitkilerinin tamamının çok yıllık olması nedeni ile ilk tesis yılında, Mart ayı sonu Nisan ayının ilk 
haftasında derin sürüm yapılmıştır. Bitkilerin ekiminden önce rotatiller ile ikileme yapılmıştır. Tohumlar ve fideler 
daha önce belirtildiği üzere uygun sıra ara ve üzeri mesafeler dikkate alınarak açılan çizilere / çukurlara en geç 
Nisan ayının 2. haftasında   ekilmiş yada dikilmişlerdir (Erkun ve ark. 1960; Sağlamtimur ve ark. 1998).

2.2.3.2  Gübreleme

Denemenin ilk tesis yılında, Adi Gazal Boynuzu dışındaki baklagil olmayan tüm bitkilere azotun bir yıllık saf 
azot ihtiyacı olarak 5 kg/da N ve denemenin 5 yıllık ihtiyacı fosfor ihtiyacı olan 25 kg/da saf P2O5 karşılığı olan 
gübre ekimden önce bir seferde verilmiştir. Adi Gazal Boynuzuna da bir yıllık saf azot ihtiyacı olarak 3 kg/da N ve 
denemenin 5 yıllık ihtiyacı fosfor ihtiyacı olan 32 kg/da saf P2O5 karşılığı olan gübre miktarı bir seferde  ekimden 
önce verilmiştir. Denemenin tüm yıllarında her bir bitki türü için belirtilen azotlu gübre miktarları uygulanmıştır 
(Sağlamtimur ve ark.,1998; Erkun ve ark. 1960; Elçi ve Hindistan 1977; Coşkun ve Vural 2004). 

2.2.3.3 Sulama 

Adaptasyon yılında 60 cm tarla kapasitesine getirilerek sulama yapılmıştır. Sonraki yıllarda sulama yapılmamıştır.

2.2.3.4  Hasat

Tüm konularda  her yıl tek biçim yapılmıştır.

3.BULGULAR ve TARTIŞMA

3.1 Bitkilerin Yaş ve Kuru ot Verimleri

Projenin 1.yılı hasat sonuçlarına göre Yüksek Otlak Ayrığı 3753,33 kg/da yeşil ot verimi ile birinci sırada, 2453.33 
kg/da yeşil ot verimi ile Rodos otu ikinci sırada yer almıştır Kuru ot miktarı yönünden 1. sırayı yine Yüksek Otlak 
Ayrığı 1437 kg/da ile almıştır. Bir kg yeşil ottan elde edilen kuru ot yönünden de Köpek Dişi Ayrığı 473.62gr. ile 
1. olmuştur. Leymus cappadoccicum ve Bozkır otu (Kochia prostrata) adaptasyonla ilgili sorun yaşadığı için hasat 
yapılamamıştır. Leymus bitkisi ilk yıllar toprak altı aksamlarını geliştirdikleri için adaptasyon sorunu varmış gibi 
zannedilir 2. Hatta 3. yıldan sonra toprak yüzeyini örtmeye başlarlar. Hatta oldukça baskın bir şekilde yayılım 
göstermektedir.

2011 yılında, Bozkır otu (Kochia prostrata) 1238 kg/da yaş ot verimi ile 1. sırada yer almıştır. Yüksek otlak ayrığı 
1056 kg/da yaş ot verimi ile 2. sırada yer almıştır. Yabani çavdar Leymus cappadoccicum 676 kg/da yaş ot verimle 
3. sırada yer almıştır. Doğal vegetasyon 463 kg/da yaş ot verimi ile 4. sırada yer almıştır. Rodos otu 266 kg/da 
verimle 5. sırada yer almıştır. Çorak otu (Puccinellia distans) 111.3 kg/da verimle 6. sırada yer almıştır. Adi gazal 
boynuzu ve köpekdişi ayrığı kuruduğundan verim alınamamıştır.

Dekara kuru ot verimleri yönünden;

Bozkır otu (Kochia) 628 kg/da verimle 1. Yüksek otlak ayrığı 442.46 kg/da verimle 2. Leymus cappadoccicum 
281.6 kg/da 3. Doğal vegetasyon 234.88 kg/da verimle 4. Rodos otu 111 kg/da verimle 5. Çorak otu (Puccinellia 
distans) 48.19 kg/da verimle 6. olmuştur.
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2012 yılında, Bozkır otu (Kochia prostrata) 1531 kg/da. Yaş ot verimi ile 1 sırada, Yüksek otlak ayrığı 1324.3 kg/
da yaş ot verimi ile 2. sırada, Leymus cappadoccicum 1036 kg/da yaş ot verimle 3.sırada yer almıştır.

2012 yılında kuru ot verimi yönünden; Yüksek otlak ayrığı 1006.22 kg/da verimle 1.. sırada, Bozkır otu (Kochia 
prostrata) 973.7 kg/da 2. sırada yer almıştır. Leymus cappadoccicum yine 3. sırada yer almıştır (654kg/da).

2013 yılında, yeşil ot verimlerine bakıldığında Yüksek Otlak Ayrığı 1864 kg/da verimle 1. sırada,  Leymus cappa-
doccicum 1160 kg/da ile 2.sırada, Bozkır otu (Kochia prostrata) 1028 kg/da ile 3. sırada  yer almıştır. 

Kuru ot verimi yönünden; Yüksek Otlak Ayrığı 1546.7 kg/da verimle 1. sırada,  Leymus cappadoccicum 732.4 kg/
da  2.sırada, Bozkır otu (Kochia) 711.9 kg/da 3. sırada  yer almıştır.

Ortalama olarak dekara yaş ot verimi 184,81 kg ile 1999,3 kg  arasında değişmiştir. Ortalama olarak kuru ot verimi 
ise 121,04 kg ile 1108,1 kg arasında değişmiştir.Verim alınan yıllar göz önünde tutularak ortalama yeşil ot ve kuru 
ot verimleri açısından ele alındığında Yüksek Otlak Ayrığı 1807.39 kg/da ile ilk sırada yer alırken bunu 1265,67 
kg/da ile Bozkır otu takip etmiştir.

3.2 Bitki gelişimi yönünden bulgular

Deneme konularına ilişkin bitki boyları ölçümleri yapılmış ve ortalama bitki boyları, 2010 yılında, Yüksek otlak 
ayrığı 150 cm ile 1. sırada Rodos otu 133.3 cm 2. sırada yer almıştır.

2011 yılında, Yüksek otlak ayrığı 136.5 cm ile 1. Bozkır otu (Kochia) 85.5cm ile 2. Rodos otu 69 cm ile 3. Ley-
mus cappadoccicum 63.6 cm ile 4. Doğal vegetasyon 58.3 cm ile 5. Çorak otu (Puccinellia distans) ise 53cm ile 
6. olmuştur.

2012 yılında, Yüksek otlak ayrığı 116 cm ile 1. sırada, Bozkır otu(Kochia) 110.1cm ile 2. sırada yer almıştır.

2013 yılında,  Yüksek otlak ayrığı 87.8 cm ile 1.  sırada yer almıştır.

Yüksek otlak ayrığı her yıl gelişmesi ve bitki boyu bakımından ilk sırada yer almıştır.

3.3 Taban Suyu ve Toprakların Tuz İçeriği

Deneme alanının yaklaşık olarak ortasına denk gelecek şekilde taban suyu gözlem kuyuları açılarak taban suyu 
takibi yapılmıştır. Birbirini kontrol edebilmesi amacıyla; 20 m aralıklarla 3 adet gözlem kuyusu açılmıştır. Son 2 
yıl ise otomatik seviye  kaydedici cihazla taban suyu kontrolü saatlik bazda yapılmıştır. Taban suyunda  komşu 
tarlaya hizmet eden sulama ve drenaj  kanalı deneme sahamıza çok yakın olduğundan dolayı yapılan sulamalarla 
birlikte ani yükselişler gözlemlenmiş, 2010 yılından sonra ise tarafımızdan yapılan kapalı  drenaj sisteminin taban 
suyu seviyesi düşürülmüştür. Ancak sulama mevsiminde  Şekil 3.1 ve 3.2 de görüldüğü üzere kısa süreli yükseliş-
ler görülmüştür.

Gözlem kuyularından alınan taban suyu seviyelerine ilişkin gözlemler Çizelge 3.1’te verilmiştir.

Çizelge.3.1  Gözlem kuyularından alınan taban suyu seviyeleri (cm)

Ölçüm tarihi Gözlem 
Kuyusu1

Gözlem 
Kuyusu2

Gözlem 
Kuyusu3

11.05.2010 65 45 45

20.05.2010 30 90 80

28.07.2010 65 104 104

14.09.2010 70 90 80

2013 yılı 18 Ocak ta yapılan ölçümlerde taban suyu 156 cm dir. Taban suyunun pH sı 7.24, EC değeri ise 10.35 
dS/m’dir.
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Taban Suyu Seviyesi (m.)
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Şekil 3.1 2013 yılı limnigrafla taban suyu ölçümleri

12.05.2011,12.02.2012, 05.02.2013 ve 04.09.2013 tarihlerinde deneme alanından alınan toprak örneklerinde orta-
lama tuzluluk değerleri belirlenerek  Çizelge 3.2 de verilmiştir.

Çizelge 3.2 12.05.2011,12.02.2012, 05.02.2013 ve 04.09.2013 tarihlerinde deneme alanından  
alınan toprak örneklerinde ortalama tuzluluk değerleri
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EC  dS/m EC  dS/m EC  dS/m EC  dS/m 

S0

Doğal vegetasyon

0-30 10,43 10,71 5,67 7,07
30-60 5,99 7,01 7,44 6,20
60-90 3,45 5,13 5,96 5,30

S2 

Yüksek Otlak Ayrığı

0-30 5,89 8,02 6,35 7,13
30-60 6,87 7,32 8,33 7,80
60-90 4,91 5,75 6,91 5,93

S3 

Köpek Dişi Ayrığı

0-30 3,36 2,79 2,60 4,30
30-60 4,91 3,75 4,63 5,83
60-90 5,06 3,98 5,86 5,37

S5 

Leymus cappadoccicum

0-30 9,29 7,38 6,21 6,90
30-60 5,00 5,77 7,01 7,20
60-90 3,84 5,22 7,02 7,67

S6

 Bozkır otu(Kochia

0-30 6,22 6,87 4,76 6,13
30-60 5,00 5,29 6,93 6,70
60-90 3,45 4,83 5,96 6,13

S7 

Çorak otu(Puccinellia 

distance)

0-30 10,07 4,80 8,49 7,13
30-60 4,22 4,50 5,45 5,70
60-90 4,35 3,87 5,00 3,67

Araştırma sahasına giren topraklar 2011 ve 2013 yılları arasında tuzluluk yönünden kontrol edilmiştir.  Toprakların 
elektriksel iletkenlikleri 2.60 – 10.71 dS/m arasında değişmektedir. Analizi yapılan toprakların genelinde profilin 
her katmanında  4 dS/m’nin üzerinde elektriksel iletkenlik değerleri saptanmıştır. Toprakların E.C.’lerinde yıllara 
göre değişmeler görülmektedir. 

Çizelge 3.3’te  ton/da olarak ifade edilen tuzluluk değerler aşağıda verilen  (1,2 ve 3 no’lu) eşitliklerden faydala-
narak elde edilmiş ve değerlendirmelerde kullanılmıştır. 

Toprakta % tuz miktarı = (0,064 x EC dS/m) x Saturasyon yüzdesi           (1)

Toplam tuz miktarı (ton/da) = (% tuz)x(1 dekar arazideki kök derinliğindeki toprağın ağırlığı “ton”) (2)
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1 dekar arazideki kök derinliğindeki toprağın ağırlığı (ton)=  (Alan(m2) x toprak derinliği(m) x hacim ağırlığı  
(ton/m3)                (3)       

Çizelge 3.3 Başlangıç yılı ile son yıl toprak tuzluluk değerleri  (ton/da)

  Konular Derinlik
(cm)

12.05.2011 12.02.2012 05.02.2013 04.09.2013 2011-2013
(sonu) Fark

S0 0-30 1,68 1,72 0,91 1,14 -0,54↓

30-60 0,87 1,02 1,08 0,90 +0,03↑

60-90 0,52 0,77 0,89 0,79 +0,27↑

0-90 3,07 3,51 2,89 2,83 -0,24↓

S2 0-30 0,95 1,29 1,02 1,15 +0,2↑

30-60 1,00 1,06 1,21 1,13 +0,13↑

60-90 0,74 0,86 1,04 0,89 +0,15↑

0-90 2,68 3,22 3,27 3,17 +0,49↑

S3 0-30 0,54 0,45 0,42 0,69 +0,15↑

30-60 0,71 0,54 0,67 0,85 +0,14↑

60-90 0,76 0,60 0,88 0,81 +0,05↑

0-90 2,01 1,59 1,97 2,34 +0,33↑

S5 0-30 1,50 1,19 1,00 1,11 -0,39↓

30-60 0,73 0,84 1,02 1,05 +0,32↑

60-90 0,58 0,78 1,05 1,15 +0,57↑

0-90 2,80 2,81 3,07 3,31 +0,51↑

S6 0-30 1,00 1,11 0,77 0,99 -0,01↓

30-60 0,73 0,77 1,01 0,97 +0,24↑

60-90 0,52 0,72 0,89 0,92 +0,40↑

0-90 2,24 2,60 2,67 2,88 +0,64↑

S7 0-30 1,62 0,77 1,37 1,15 -0,47↓

30-60 0,61 0,65 0,79 0,83 +0,22↑

60-90 0,65 0,58 0,75 0,55 -0,10↓

0-90 2,89 2,01 2,91 2,53 -0,36↓

Denemenin ilk tesis yılı olan 2009 yılında alınan toprak örnekleriyle sonraki yıllarda alınanlar karşılaştırıldığında 
tüm parsellerin genelinde   elektriksel iletkenlikte bir azalma  söz konusudur. Bunda ilk yıl yapılan sulamalar ve bir 
miktar yağışın etkisi olduğu düşünülmektedir. Ancak bitkiler adapte olduktan sonra sulama yapılmaması ve suyun 
kapillar hareketi nedeniyle profilin üst katmanlarında tuz miktarında azalırken aşağıdaki katmanlarda birikmiştir. 

Çizelge 3.4 Yılar arasında  toprak tuzluluk değişimi

    Konular 12.05.2011 12.02.2012 05.02.2013 04.09.2013

S0 Başlangıç Artma Azalma Azalma

S2 Başlangıç Artma Artma Azalma

S3 Başlangıç Azalma Azalma Artma

S5 Başlangıç Artma Artma Artma

S6 Başlangıç Artma Artma Artma

S7 Başlangıç Azalma Artma Azalma
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Şekil 3.2 Yılar arasında  toprak tuzluluk değişimi (%)

Yıllara göre topraktaki  tuz değişimi (%)
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Çizelge 3.3 ve Şekil 3.2 ve 3.3’ün incelenmesinden de anlaşılacağı gibi 0-90 cm’lik profil  geneli olarak dikkate 
alındığında bitkiler adapte olduktan sonra 2011 yılında alınan örneklerle 2013 yıl arasında bazı parsellerde tuz 
miktarı azalmışken, bazı parsellerin tuz miktarı artmıştır. Buradaki dalgalanmalarda kış  yağışlarının etkisi, bitki-
lerin kaldırdığı tuz ve topraktaki nemin kapillar hareketinden  kaynaklandığı düşünülmektedir. Çizelge 3.5 ve şekil  
3.3’de 2011 ile 2013 yılları arasındaki topraktaki tuz değişimi verilmiştir.

Şekil 3.3 2011- 2013 yılı toprak tuzluluk değerleri  (ton/da)
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3.4 Bitkilerin Kaldırdıkları Tuz Miktarları  

Bitkilerin yüzde tuz içerikleri  Çizelge 3.5 de, verilmiştir.

Çizelge 3.5 2012 -2013  yılının bitkilerin ortalama tuz içerikleri (%)

Çeşit adı 2012 2013 Ort

S0 Doğal vejetasyon                                    2.38 2.23 2.31

S2 Yuksek Otlak Ayrığı 2.66 2.00 2.33

S3 Köpek Dişi Ayrığı 3.16 3.05 3.11

S5 Leymus cappadoccicum 3.84 3.86 3.85

S6 Bozkır otu (Kochia) 2.07 2.14 2.11

S7 Çorak otu(Puccinellia distans 3.63 3.76 3.67

Dekardan kaldırılan tuz miktarı= (Kuru Ot verimi kg/da) x (%tuz miktarı)              (4)

2012 yılında bitkilerin 1 dekar alandan kaldırdıkları tuz miktarları Eşitlik 4’e göre hesaplanarak Çizelge 3.6’da  
verilmiştir.
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Çizelge 3.6  Bitkilerin kaldırdıkları  ortalama tuz miktarı (kg/da)

Bitki adı

Ortalama  Kuru Ot 
Verimleri (kg/da)

Dekardan 
kaldırılan tuz 

(kg/da)
Ortalama

2012 2013 2012 2013 Verim (kg/
da)

Tuz
(kg/da)

Doğal vejetasyon 202.45 337,50 4.82 7,53 269,98 6,18

Yüksek otlak 
ayrığı 1006.22 1546,70 26.77 30,93 1276,46 28,85

Köpek dişi ayrığı 302.00 436,70 9.54 13,32 369,35 11,43
Leymus 

cappadoccicum 653.90 732,40 25.11 28,27 693,15 26,69

Bozkır otu 
(Kochia) 973.70 711,90 20.16 15,23 842,80 17,70

Çorak otu 
(Puccinellia 

distans)
166.24 187,00 6.03 7,05 176,62 6,54

Adi gazal boynuzu ---- --- ---

Rodos otu ---- --- ---

3.5 Toprak Tuzluluğunun Bitkilerle Islahı

Çizelge 3.7 2011 yılı ile 2013 yılı  0-30 cm derinliğindeki toprak tuzluluk değerleri  (ton/da)

Konular 15.05.2011 04.09.2013 2013-2011 fark

S0 1,68 1,14 -0,54

S2 0,95 1,15 +0,20

S3 0,54 0,69 +0,15
S5 1,50 1,11 -0,38
S6 1,00 0,99 -0,01
S7 1,62 1,15 -0,47

Şekil 3.4 2011 yılı ile 2013 yılı  0-30 cm derinliğindeki toprak tuzluluk değerleri değişimi (ton/da)

2011-2013 yılları arası tuz değişimi (0-30 cm derinliği)
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Yapılan çalışmada bitkilerin dekardan kaldırabildikleri tuz miktarı ve 0-30 cm toprak profili derinliğindeki  tuz 
miktarı belirlenmiştir. Çizelge 3.9’da ortalama olarak 2013 yılı tüm konularına ait tuz miktarları ile konuların 
ortalama olarak kaldırabildikleri tuz miktarları göz önüne alınarak  hesaplama yapıldığında elde edilen sonuçlar 
çizelge 3.8’ ve 3.9’da verilmiştir.
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Çizelge 3.8 2013 yılı  0-30 cm derinliğindeki tuzluluk değerlerinin bitkilerle  ıslah süresi

Konular
04.09.2013 mev-
cut tuz miktarı 

(ton/da)

Bitkilerin ortalama 
kaldırdıkları 
tuz miktarı

(kg/da) 

Islah süresi
(yıl)

S0
Doğal vegetasyon 1,14 6,18 184,18

S1
Adi gazal boynuzu --- ---- ----

S2
Yüksek Otlak Ayrığı 1,15 28,85 39,79

S3
Köpek Dişi Ayrığı 0,69 11,43 60,57

S4
Rodos Otu --- --- ---

S5
Leymus cappadoccicum 1,11 26,69 41,62

S6
Bozkır otu(Kochia) 0,99 17,70 55,76

S7
Çorak otu(Puccinellia 

distance)
1,15 6,54 175,52

Çizelge 3.8’ in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi parsellerin 0-30 cm toprak derinliğinde bulunan mevcut tuzu 
bitkilerle kaldırılabilen miktarları oranlanarak yaklaşık  ıslah süreleri saptanmıştır. Burada  (S0) Doğal vegetas-
yonla örtülü olması durumunda 184,18 yılda ıslah mümkünken, (S2) Yüksek Otlak Ayrığı ile 39,79 yılda ıslah 
mümkündür. (S3)  Köpek Dişi Ayrığı ile 60,57 yılda,  (S5) Leymus cappadoccicum ile 41,62 yılda, (S6) Bozkır 
otu(Kochia) ile 55,76 yılda (S7) Çorak otu(Puccinellia distance) ile de 175,52 yılda ıslah mümkün olabilecektir.

 
Çizelge 3.9 Sabit toprak tuzluluğu durumunda  bitkilerle  ıslah süresi

Konular Sabit toprak tuzluluğu (ton/da)

Bitkilerin ortalama 
kaldırdıkları 
tuz miktarı

(kg/da) 

Islah süresi
(yıl)

S0
Doğal vegetasyon 1 6,18 161,81

S1
Adi gazal boynuzu --- ---- ---

S2
Yüksek Otlak Ayrığı 1 28,85 34,66

S3
Köpek Dişi Ayrığı 1 11,43 87,49

S4
Rodos Otu --- --- ---

S5
Leymus cappadoccicum 1 26,69 37,47

S6
Bozkır otu(Kochia) 1 17,70 56,50

S7
Çorak otu(Puccinellia 

distance)
1 6,54 152,91

Çizelge 3.9’ un incelenmesinden de anlaşılacağı gibi parsellerin 0-30 cm toprak derinliğinde bulunan tuzu 1 ton/da 
kabul edilerek eşit şartlarda yarıştırıldıkları durumda yaklaşık  ıslah süreleri saptanmıştır. Burada  (S0) Doğal vege-
tasyonla örtülü olması durumunda 161, 81 yılda ıslah mümkünken, (S2) Yüksek Otlak Ayrığı ile 34,66 yılda ıslah 
mümkündür. (S3)  Köpek Dişi Ayrığı ile 87,49 yılda,  (S5) Leymus cappadoccicum ile 37,47 yılda, (S6) Bozkır otu 
(Kochia) ile 56,50 yılda (S7) Çorak otu(Puccinellia distance) ile de 152,91 yılda ıslah mümkündür.  

Çizelge 3.8 ve  3.9’ in incelenmesiyle Harran Ovası Tuzlu toprak şartlarında doğal vejetasyonla kaplı olması duru-
munda en uzun sürede (161, 81) yıl ıslah edilebilirken,  bu süre Çorak otu(Puccinellia distance) ile de 152,91 yıla, 
Köpek Dişi Ayrığı ile 87,49 yıla, Bozkır otu (Kochia) ile 56,50 yıla, Leymus cappadoccicum ile 37,47 yıla, Yüksek 
Otlak Ayrığı ile ıslah süresi 34,66 yıla inebilmektedir.
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Burada dikkat çekilmesi gereken Çorak otu(Puccinellia distance) içeriğinde yüksek tuz bulundurmasına rağmen 
(%3.67) söz konusu bitkinin verimi düşük olduğundan dolayı kaldırdığı tuz miktarı az olmakta ve ıslah süresi 
uzamaktadır. Yukarıda yapılan hesaplamalar ışığında tuz dinamiğinin sıfır olması mümkün olamayacağı  için ıslah 
konusunda bitkilerin kullanılması ancak diğer amenejman tedbirlerine (drenaj, yıkama vs.) yardımcı olarak değer-
lendirilebilir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Toprak tuzluluğu; özellikle kurak ve yarı kurak  iklim bölgelerinde yıkanarak yeraltı suyuna karışan çözünebilir 
tuzların yüksek taban suyuyla birlikte kapillarite yoluyla toprak yüzeyine çıkması ve buharlaşma sonucu suyun 
topraktan ayrılarak tuzun toprak yüzeyinde ve yüzeye yakın bölümünde birikmesi olayıdır.

Toprakta tuzluluğun zararlı etkisini azaltmak, tuz birikimi nedeniyle ortaya çıkan verimlilik kaybını geri çevirmek 
ve yeniden canlandırılmış topraklar elde etmek için bazı uygulamalar yapılabilmektedir. Topraktaki tuzluluk soru-
nunun ortadan kaldırılmasına yönelik olarak kullanılabilecek yöntemlerin güçlüğü ve masraflı olması nedeniyle, 
son yıllarda tuza dayanıklı bitki türleri ile bunlara ait tuza toleransı yüksek genotiplerin seçilmesi çok sayıda araş-
tırıcının ilgi odağı olmuştur. 

Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve öneriler şu şekilde özetlenebilir. 

Deneme alanına ait toprakların Elektriksel iletkenlikleri; 2.60 – 10.71 dS/m arasında  değişmektedir. 0-90 cm 
profilde içerdikleri tuz miktarı ise 2011 yılı hesaplamalarına  göre 2,01 – 3,07 ton/da son yıl olan 2013  yılında ise 
2,34- 3,31 ton/da arasında değişmiştir.  

Konulardan ortalama  olarak 184,82 kg ile 1807,39 kg  arasında dekara yaş ot verimi alınmıştır. Ortalama  olarak 
kuru ot verimi ise 121,05 kg ile 1247,95 kg arasında değişmiştir.  Burada Adi gazal boynuzu ve Rodos otundaki 
kurumalar görüldüğünden dolayı hesaplamalarda bu konular değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu iki bitkinin aşırı 
sıcaktan etkilenmiş olduğundan dolayı kurudukları düşünülmektedir.

Araştırılan bitkiler ortalama olarak %2,11-%3,85 arasında tuz içermektedirler. 2012 ve 2013 yılları Kuru ot  verim-
leri dikkate alındığında dekardan 6.18 kg  - 28.85 kg arasında tuz kaldırmaktadırlar.   Bu sonuçlar ışığında;  

• Harran Ovası Tuzlu toprak şartlarında  en iyi ıslah bitkisi olarak Yüksek Otlak Ayrığı ve  Leymus cappadocci-
cum  önerilmektedir. Daha sonra ise Bozkır otu(Kochia) ve  Köpek Dişi Ayrığı bitkileri ikinci derecede olarak 
önerilmektedir. Söz konusu bitkiler yem bitkisi olarak  hayvanlar tarafından sevilerek yenen bitkilerdir. Bu 
bitkilerin yetiştirilmesi atıl bulunan arazilerin değerlendirilmesi sağlanmakta olup ekonomiye katkı sağlaya-
caktır. 

• Denemede önerilen Halofit yem bitkilerinin  birbirleri ile karışımı durumunda ise bunlara ek olarak ana bit-
kilerin durağan olduğu kış mevsiminde aktif çalıştığı için  Puccinellia distance) bitkisi halofit yem bitkisi 
karışımlarında önerilmektedir. 

• Tuzlu alanların ıslahında profildeki tuzun sabit kalması halinde bile ıslahın uzun bir sürede olabilmesi  (fito-
meliorasyon) direkt olarak tek başına bitkilerle ıslahın mümkün olamayacağı düşünülmektedir.

• Ancak tuzlu arazilerde genellikle drenaj problemi de birlikte  mevcut olduğundan bu tip arazilerin  ıslahında  
öncelikle etkin bir drenaj sisteminin kurulması gereklidir. Daha sonra ise eldeki su kaynağının durumuna göre 
yıkamalarla mevcut tuzun uzaklaştırılması yoluna gidilmelidir. 

• Yapılacak bu amenajman tedbirlerine ilave olarak tuzcul bitkilerin birlikte kullanılması ıslah işlemini kolay-
laştıracak bir yöntem olarak düşünülebilir.

• Drenaj sistemleri pahalı yatırımları gerektiren ve zaman alan büyük boyutlu projelerdir. Drenaj sisteminin 
ekonomik sebeplerden dolayı yapılamadığı durumlarda üreticinin araziyi terk etme yerine,  kolaylıkla uygula-
yabileceği ve ekonomik değeri olan halofit karakterli bitkiler kullanılarak  marjinal araziler değerlendirilebilir.

• Halofit karakterli yem bitkileri hayvanların severek tüketebileceği bitkiler olduğu için, tarımsal üretim yapıla-
mayan alanların değerlendirilerek, ovadaki hayvancılığın yeniden canlandırılmasına katkı sağlanmış olacaktır.

• Bitkilerin tuzdan etkilenme durumlarının genetik olarak kontrol altında olan bir özellik olduğu bilindiğinden 
tuza dayanıklı yeni bitki tür ve çeşitlerinin eldesi için biyoteknolojik çalışmalar ile anılan bitkilerin tuzlu alan-
larda üretilmeleri özendirilmelidir.
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Son yıllarda kuraklığının artması izleyen yıllarda beklenen İklim değişikliği senaryoları ve bu senaryoların ortaya 
koyduğu beklentilere göre sadece gelecekte değil günümüzde de etkisini göstermesi durumun ciddiyetini ortaya 
koymaktadır. İklim değişimi ile meydana gelebilecek tuzluluk ve kuraklık stresi kültür bitkilerinin tarımsal üretim 
olağanını sınırlandırılacak, ancak bu durumda artan tuzluluk ve kuraklığa dayanıklı ekonomik verim sağlayabile-
cek dayanımı yüksek bitkilerin yetiştirilme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Gelecekte artan nüfusun gıda ihtiyacını 
karşılamak ve tarımsal hammaddeye yönelik gıda kıtlığı endişesi ve gelecekte çok şiddetli iklim değişikliklerinin 
beklenmesi, az su tüketen sıcaklığa dayanıklı yeni bitkiler üzerindeki çalışmaları ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde 
yeni bitkilerin farklı alanlarda tarımsal üretim potansiyelinin araştırılması, quinoa, kapari, sorghum ve crambe gibi 
kuraklığa ve tuza dayanıklı yeni bitkilerin tarımsal üretiminin verimlilik yöntemlerinin belirlenmesi, uygulamaya 
aktarılması ekonomik analizlerinin yapılması, tarım arazilerinin sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için önemli 
bir gerekliliktir. 

Anahtar kelimeler: Yeni bitkiler, kuraklık, tuzluluk, iklim değişikliği 

Economical New Plats Resistant To Salinity and Drought Stress: 
Quinoa, Sorghum, Crambe, Caper

Recent increase in droughts, following climate change scenarios and expectations set for these scenarios all indi-
cate the significance of the cases not only for the future but also today. Climate change-induced salinity and drought 
stress will definitely limit the agricultural production of culture plants. Thus, production of alternative salinity and 
drought-resistant plants and crops with economic yield levels will come into agendas. Researches have been con-
ducted over such alternative plants and crops with lower water consumptions and resistant to droughts to meet 
the food demand of ever-increasing world population and to meet the raw material needs of agriculture-dependent 
industries. Investigation of possible agricultural production potential of the alternative salinity and drought resis-
tant plants such as quinoa, caper, sorghum and crambe in different part of Turkey, economic analysis and practical 
implementations are the critical issues for the sustainability of agricultural lands and food safety of the country. 

Key Words : New plants, drought, salinity, climate change. 

Giriş 

Önümüzdeki yıllarda iklimin değişen özellikleri daha belirgin hissedilmeye başlanılması ve günden güne sosyo-e-
konomik, tarımsal üretimde dayanabilme ve üretim sınırlarımızı zorlayacaktır. Gelecekte yaz ve sonbahar aylarının 
daha kurak geçmesi fazla sulama ve daha geniş topraklara ihtiyacı olan bitkilerin üretimi büyük ölçüde sınırlana-
caktır(Kadıoğlu,2007). Gerek petrol kaynaklarının çok yakın bir gelecekte tükeniyor olması gerekse artan kuraklık 
hem gıda hem de enerji açısından insanları yeni bitkilere ya da bilinen bitkilerin yeni kullanımlarına yönlendirmiş-
tir. Artan nüfusun gıda ve hammadde ihtiyacını karşılamak için yeni bitkilerin tarımsal üretimde gıda güvenliğini 
sağlamada gündeme getirmiştir. Ülkemizde tarım arazilerinde 1.5 milyon hektardan fazla alanda tuzluluk, sodyum 
ve 2.8 milyon hektar alanda ise drenaj sorunu bulunmaktadır. Sorunlu topraklar, Türkiye yüzölçümünün %2’sine, 
toplam işlenen tarım arazilerinin %5.5’ine, toplam sulanabilir alanların %6’sına eşittir.  Sorunlu alanların, %74’ü 
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tuzlu, %25.5’i tuzlu sodyumlu ve %0.5’i ise sodyumlu topraklardan oluşmaktadır(Sönmez, 2004).Tuzdan etki-
lenen ağır bünyeli topraklar, tuzluluk ve sodyumluluk sorunlarından dolayı bitki gelişimi için elverişsiz olarak 
bilinirler. Toprakta fazla miktarda toplam çözünebilir tuzların bulunması; bitkiler için elverişli suyu sınırlandırarak 
toprak çözeltisindeki su potansiyelinin azalmasına ve  bitkilerin strese girmesine neden olabilmektedir(Abrol ve 
ark., 1988). Fazla Bitki besin isteği ve toprak seçiciliği olmayan tuza ve kuraklığa dayanıklı quinoa, kapari, sorg-
hum ve crambe gibi bitkilerinin ülkemizdeki sorunlu ve tarım dışı arazilerin değerlendirilmesi açısından bu bitkiler 
önemli potansiyele sahiptir. Bu alanlarda üretim yapılması önemli miktarda gıda, tıp, kozmetik, plastik gibi farklı 
kullanımlarıyla öne çıkan bu bitkilerin üretimine katkı sağlayacağı, ülkemizin farklı bölgelerinde yeni bitkilerin 
tarımsal üretiminin ve verimlilik yöntemlerinin belirlenmesi, üretim teknikleri ile birlikte çiftçilerimize gelir geti-
rici ürün olarak tanıtılması, gelecekte ülkemizde olası yeni bir ürün deseni oluşmasına, ülke ekonomisine, ekolojik 
ve çevre yönetimini açısından algılanması büyük önem taşımaktadır.

Quinoa (Chenopodium quinoa Wild)

Quinoa Türkiye’de henüz yeni tanınmaya başlayan, anavatanı, Güney Amerika’da Andes bölge boyunca yaygın 
popülasyonları olan, ataları tarafından hala vazgeçilmez geleneksel bir beslenme kaynağı olarak kullanılmakta-
dır(Fuentes ve ark., 2012). Geçtiğimiz on yıl içinde, quinoa besin değeri ve fonksiyonel özellikleri nedeniyle 
dünya çapında büyük  ilgi görmüştür(Vega Gálvez ve ark., 2010). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
tarafından yüzyılın bitkisi olarak nitelendirilen, yüksek besin değeri nedeniyle dünyanın her yerinde hızla ilgi 
gören bir bitkidir(sezen ve ark.,2013a; Jacobsen, 2003). Nasa astronotların beslenmesinde kullanılan quinoa, Son 
zamanlarda popülerliği artmış çeşitli haber kanallarında incelenmeye başlamıştır. 

Quinoa kurak ve yarı kurak bölgelerde iklim ve toprak özelliklerinin değişiminde geniş bir aralıkta büyüme ye-
terliliği olan, tarımsal bölgenin dışında yeni alanlarda yetiştirilebilen potansiyel bir tahıl ürünü olarak bilinmekte-
dir(Bhargava ve ark., 2007a). Günümüzde, dünyada artan quinoa tüketiminin sonucu, Bolivya, Peru, Ekvador ve 
Şili gibi Güney Amerika ülkelerinde üretim ve ihracat piyasasında artış nedeni ile tarımsal ekonomiye hareketlilik 
kazandırmıştır(Miranda ve ark., 2010).

Quinoa tek yıllık geniş yapraklı 40-150 cm ye kadar boylanabilen kazık köklü bir bitkidir(Bhargava ve ark., 
2007b). Güney Amerika’da marjinal topraklarda da yetiştirilmektedir. Step iklimine ve kuraklığa dayanıklıdır 
(Gonzalez ve ark., 2009). Kurak ve yarı-kurak bölgelerde deniz seviyesinden yaklaşık 4000m yükseklikte And 
dağlarında yetişebildiği gibi, aynı zamanda düşük rakımda buğday, mısır, patates ve arpa ile münavebeye girebilen 
bir bitkidir(Christiansen ve ark., 2010; Aguilar ve ark.,2003). Quinoa ekstrem iklim koşullarında-8Co de 2-4 saat 
canlılığını koruyabilmektedir(Anonim, 2014a). Bu bitkinin sıra dışı bir tuz toleransı gösterdiğini, birçok çeşidin 
deniz suyuna yakın yüksek tuz konsantrasyonlarında(40 dS/m) yetiştiğini saptamıştır(Garcia, 2003). 

Quinoa yüksek besin değerinin yanında tohumları gluten içermeyen bir bitkidir. Bu özelliği ile diyet uygulayan 
kişiler için (glutensiz diyetler) ve besleyici özelliği ile çocuk beslenmesinde uygun bir gıda maddesidir. Tohumlar 
yüksek besin değeri içeriğine karşın, bitki çeşidine bağlı olarak besleyici olmayan saponin adı verilen ince acı 
kabuk ile kaplıdır(Ward,2000). Kullanımdan önce Saponin, tohumdan mekanik yolla veya suda bekletilerek, uzak-
laştırıldıktan sonra kullanılabilmektedir. 

Quinoa tohumları başlıca; ekmek, makarna, bisküvi gibi unlu mamullerin yapımında, Dane olarak pirince benzer 
şekilde pilav ve yemeklerde, Kahvaltılık gevreklerde, Alkollü içecek yapımında, Glutensiz diyetlerde kullanıl-
maktadır. Ayrıca quinoa tohumları çimlendirilerek quinoa filizi olarak; Yaprakları ise salata ve soğuk yemeklerde 
kullanılmaktadır. Buğday veya pirinçten farklı olarak Quinoa başlıca aminoasitleri insanlar için dengeli bir oranda 
içerir. Protein kalitesi örnek proteine yakındır. Mineral madde içeriği bakımından da oldukça zengin bir gıdadır. 
Quinoa taneleri düşük sodyum içeriğine sahiptir ve kalsiyum, mağnezyum, fosfor, potasyum, demir, bakır, mangan 
ve çinko bakımından buğday, arpa ve mısırdan daha zengindir. Nişasta içeriği % 60 oranındadır. Hayvan beslemede 
quinoa bitkisi yeşil ot olarak veya silaj yapılarak kullanılmaktadır. Hayvan besleme açısından da kaliteli bir yem-
dir. Kozmetik sanayinde şampuan ve çeşitli cilt bakım ürünlerinde quinoa kullanılmaktadır(sezen ve ark.,2013b)

Quinoa bitkisi binlerce yıldır güney Amerika Andes bölgesinde önemli bir gıda ürünü olarak kullanılmaktadır. 
İçerdiği yüksek protein, vitamin ve mineraller açısından zengin olan, besleyici olmasının yanında kuraklık, extrem 
iklim ve toprak koşullarında yetişebilmesi dünyanın birçok bölgesinde gün geçtikçe önemi ve kullanımı artmak-
tadır. Gelecekte quinoa bitkisi beslenme ve gıda güvenliğinin sağlanmasında etkinliği daha da artacağı tahmin 
edilmektedir(Anonim,2014b).

Kapari(Capparis spp.)
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Eski devirlerden bu yana tıbbi bitki ve gıda olarak kullanılan, halk arasında; kebere, deve dikeni, gevil, bubu gibi 
değişik isimlerle anılan Kapari Dünya üzerinde Capparis (Capparaceae) cinsi, tropik ve subtropik tüm kıtaların 
doğal florasında, Akdeniz iklimi özellikleri taşıyan yerlerde doğal olarak yetişmektedir. Ülkemizde ise sadece iki 
türü (C. Spinosa ve C. ovata) iç kesimlerde güney bölgelerde doğal yayılış göstermektedir(Yeğenoğlu, 2011).

Her türlü elverişsiz çevre şartlarına Kurak ve yarı kurak bölgelerde taşlık, meyilli, kireçli, zayıf besin maddeli 
topraklarda, kayalıklarda, kale duvarlarında, surlarda ve beton kırıklarında bile doğal olarak yetişebilen, 30-40 yıl 
ömrü olan ve kimyasal bileşimi sayesinde, her türlü elverişsiz  çevre şartlarına karşı koyabilen kapari bitkisi, bu 
özellikleri nedeniyle ülkemizdeki erozyonu önleme çalışmalarında önerilen alternatif bitkiler arasında ön sıralar-
da yer almaktadır. Tarıma elverişli olmayan, erozyon nedeniyle çölleşmiş alanların ıslahında hem gelir kaynağı 
sağlaması, hem de erozyon önleyici özelliği nedeniyle birçok ülkede yetiştirilmektedir(Tansı ve ark.,1997; Ak-
gül,1996a). Kaparinin toprak üstü aksamının özellikle yapraklarının sağlamlığından dolayı rüzgâra karşı büyük 
dayanıklılık gösterdiği ve rüzgâr erozyonunun bulunduğu alanlarda da değerlendirilebileceği ifade edilmektedir(-
Kara,1996;Gorini,1981). Kaparinin bu özelliklerinden dolayı kıraç ve kurak alanlarda da gelişebilen kapari bitkisi, 
çok yıllık olduğu, kökleri de çok derine yaklaşık 40 metreye kadar gittiği için eğimli yerlerde erozyon kontrolünde 
de kullanılabilmektedir.

Ülkemizde fazla bir tüketim alışkanlığı olmayan kaparinin son yıllarda ihracatının, dolayısıyla ekonomik önemi-
nin arttığı dikkati çekmektedir. Kapari dünyanın hemen her kıtasında tür çeşitlerine göre farklı amaçlarla yarar-
lanılır. Uluslararası ölçekte ticari değere sahip bir ürün olarak eskiden beri beslenmede kullanılan işlenmiş çiçek 
tomurcuklarıyla bilinir. Akdeniz mutfağına özgü olan bu ürün değişen ve çeşitlenen yeni gastronomi anlayışı çer-
çevesinde bu sınırı aşmış incelikli lezzetlerin tamamlayıcısı olarak dünya çapında bilinmeye başlanmıştır. Kapari 
tohumları içerdiği zengin protein, mineral madde, yağ, vitamin, alkaloid, flavonoid, glikozinolat, polifenol gibi 
farklı gruplardan birçok kimyasal bileşik bulunmaktadır(Akgül,1996b). Kapari bitkisi protein, vitamin ve mineral 
maddelerce oldukça zengin bir bileşime sahiptir. Yüz gram yenebilen kuru maddede, 67mg kalsiyum, 65mg fosfor, 
9mg demir, 24g protein bulunmaktadır(Özcan,1998; Rodrigo,1992). Baslıca yağ asitleri incelendiğinde önemli 
miktarda bulunanların linoleik, oleik, linolenik ve palmitik asitler olduğu belirlenmiştir(Özcan, 1999). 

Kapari tek başına tüketilen temel bir besin olmamakla birlikte, gıda sanayisinde ürünlerinin yapısına kullanıla-
rak lezzete katkıda bulunmakta yada garnitür görevini yapmaktadır. Salamura ve tursular, soğuk ve sıcak soslar, 
peynirler, dondurulmuş ürünler, vejetaryen gıdaları, hazır yemekler, mezeler, salatalar, et ve su ürünleri kaparinin 
kullanıldığı bazı gıda ve gıda ürünleri olarak sıralanabilir(Akgül,1996c)

Ülkemizde birçok yerde doğal olarak yetişen kaparinin uluslararası ticareti yaygın olarak yapılmasına karşın ül-
kemizde ihtiyacı karşılayacak miktarda üretimi yapılmamaktadır. Ülkemizde 2000 yılında 540 bin dolar kapari 
ürünleri ithalatını yaparken 2013 yılında yaklaşık 40 kat artışla 20 milyon dolara ulaşmıştır(Tüik,2013). Dünya-
daki hızlı nüfus ve teknolojik gelişimlerle tarımda yeni bir yapılanma süreci ile yeni alternatif ürünlere yönelmeye 
başlamıştır. Ülkemiz florasında yetişen kapari bitkisi üzerinde çalışmalar yapılması ve tanıtılması,  kullanılamayan 
alanlarda tarımının yapılması, çiftçilerimize yeni bir istihdam ve ek gelir sağlanarak ülke ekonomisine, gen kay-
naklarımız ve çevreyi koruma açısından bakıldığında son derece önemlidir. 

Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)

Kültüre alınmış en eski bitkilerden birisi olan sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) buğdaygiller familyası (Po-
acea)’nın Andropogoneae türü olup tropik orijinli tek yıllık bir bitkidir. Dünya genelindeki ekiliş alanı ve üretim 
miktarı bakımından; buğday, çeltik, mısır ve arpadan sonra gelmektedir. İnsan gıdası ve hayvan yemi olarak ye-
tiştirilen sorghum, 57 milyon tonluk üretimi ile dünya tahıl ekim alanlarının önemli bir kısmını oluşturan kültür 
bitkisidir(Fao,2012). 

Sorghum kuraklık sırasında baskın hale geçebilme yeteneğine sahip kuraklığa en dayanıklı zirai ürünlerden biridir.
(Balat ve ark.,2007). Sorghum yüksek tuza dayanıklı, su tutma kapasitesine sahip, pH değeri 5-8 aralığında yüksek 
alkali içeriğine sahip topraklarda gelişebilen sorghum, daha az gübreleme isteği ve yetişme periyodu kısa verimi 
yüksek bir biyokütledir(Goshadrau ve ark.,2011a; Almoderes ve ark.,2009). Sorghum bitkisi kurak ve yarı kurak 
bölgelerde sulanarak yetiştirildiğinde iyi gelişen ancak, kurak dönemlerde su stresine de oldukça dayanıklı bitkiler 
olup sap, yaprak kını ve yaprak ayasının genellikle mum tabakasıyla kaplı olmasından dolayı bitkiden transpras-
yonla kaybedilecek su miktarı minimuma indirilmektedir(Acar ve ark., 2001; Barnes ve ark., 1995; Emeklier, 
1993; Kumuk ve ark.,1986). Sorghum türleri gerek kurak alanların değerlendirilmesinde gerekse sulu tarım alan-
larında suyun sınırlayıcı olduğu dönemlerde mısır ve diğer kültürü yapılan bitkilere alternatif olması bakımından 
büyük bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Dünyanın kurak ve yarı kurak bölge topraklarda yetişebilmesi ve mı-
sıra kıyasla çok sert topraklarda gelişebilmesi sorghumun avantajlarından birisidir. Sorghum, üreticiler tarafından 
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mısırdan daha ucuz olması ve daha fazla ürün vermesi nedeniyle de tercih edilmektedir(Zhan ve ark., 2006).  Sor-
ghum, sahip olduğu yüksek fotosentez verimi her iklim koşullarında kolaylıkla yetiştirilebilmesi, mera alanlarının 
dar olduğu bölgelerde, belirli dönemlerde rahatlıkla otlatılabildikleri mera bitkisi olarak da yetiştirilmektedir(Tansı 
ve ark.,1991).

Sorghum yüksek karbonhidrat içeriğine sahip olması nedeniyle en önemli etanol kaynaklarından biri olmaya baş-
lamıştır(Goshadrau ve ark.,2011b). Yapılan araştırmalarda etanol üreticileri sorghumun etanol üretimi için teknik 
açıdan kabul edilebilir özelliklere sahip, alt yapı özelliklerine uygun, ekonomik açıdan kȃrlı ve ülkelerin etanol 
ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Sorghumdan elde edilen etanolün 
özellikleri mısırdan elde edilen etanolün özellikleriyle karşılaştırılabilir özellikte olduğu belirtilmektedir (Wang 
ve ark., 2008).

Sorghum yoğun bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, Afrika’nın bazı kısımları, Orta ve Güney Amerika ile 
Asya’nın bazı bölgelerinde yoğun bir şekilde yetiştirilmektedir. Sorghumun insan beslenmesinde kullanıldığı gibi, 
yem rasyonlarında yeşil veya slajlık olarak kullanılabilir olması, hayvan beslenmesindeki yem açığının giderilmesi 
bakımından bu bitkinin önemini daha da artırmaktadır(Meral ve ark.,2012; Bennett,1990; House, 1985). 

Sorghum, gelişmekte olan ülkelerde enerji üretimi için araştırılan bitkiler arasında özellikle etanol üretimi için 
en ümit verici olanıdır. Etanolün benzine alternatif olarak kullanılması, gelecekteki enerji ihtiyacını karşılayacak 
olmasıyla birlikte, tarımsal ve endüstriyel iş hacminde artış sağlaması, sürdürülebilir ve güvenli bir enerji piyasası 
oluşturması, çevre kirlenmesini azaltması ve ekonomiye katkı sağlaması endüstriyel ölçekte etanol üretimiyle, fosil 
yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabilecek ve yeni iş olanakları geliştirilebilecektir(Tiryaki,2005). 

Crambe (cruciferae)

Crambe türleri cruciferae(haçlıgiller) familyasından olup, tek yıllık veya çok yıllık yağ bitkisi olarak yetişebil-
mektedir. Dünya üzerinde 30 kadar türü bulunmaktadır. Crambe’nin kökeninin Güney-Batı Asya’nın İran-Turan 
alanları ve Akdeniz Bölgesi olduğu bildirilmektedir (Knights, 2002). Akdeniz bölgesi crambe orientalis ve crambe 
maritima gibi birçok crambe türünün orijinini oluşturmaktadır. Ülkemizde başta Akdeniz bölgesi,olmak üzere C. 
orientalis L. C. maritima L C. tataria. doğal yayılış gösteren Crambe türleri yetişmektedir. (Tansı ve ark., 2003a; 
Kürşat, 1999; Davis, 1965). 

Crambe türleri genelde kazık kök sistemine sahip bitki boyu 40-120 cm boylanabilen fazla dallanan bir bitkidir. 
Yuvarlak,  tüylü ve geniş yapraklara sahip endüstriyel bir yağ bitkisidir. Crambe bitkisi -20 Co’ye kadar iklim ko-
şullarında yetişebilmesi hem kış hem de baharda yetişebilme özelliğine sahiptir. Crambe türlerinin Adaptasyon ka-
biliyeti yüksek  toprak seçiciliği olmamasının yanında kuraklığa karşı toleranslı olması, Asya’dan Batı Avrupa’ya 
kadar geniş bir alanda doğal olarak gelecekte ümit veren yeni birkaç potansiyel ürün arasındadır(Glaser,1996; 
Grombacher ve ark.,1993a). 

Crambe tohumunun, % 46 yağ ve % 27 protein içermektedir. Tohum yağı erusik asit bakımından oldukça zengin 
olması ve bu yağ özelliği, yüksek kaynama ve buharlaşma noktası (299 °C) özelliği ile birlikte Yüksek sıcaklıklara 
dayanmak ve düşük sıcaklıklarda sıvı kalma özelliğine sahiptir(Gastaldi ve ark.,1998; Grombacher ve ark.,1993b). 
Bu özelliklerin yanında Crambe yağının biyolojik ayrışma niteliğinin bulunması çevre açısından oldukça önem 
arz etmektedir. Sanayinin %75-80 arasında oldukça yüksek erusik asit içeren kaynaklar araması crambe üretimi-
ni gündeme getirmiştir. Erusik asitçe zengin yağlar endüstrinin birçok alanında; plastiklerde, seramik sanayisin-
de, deterjan pestisit dozlarının azaltılmasında çeliklerin sertleştirilmesinde, korozyon önleyici, kozmetikte artan 
miktarda kullanılmaktadır. Ayrıca, boyalarda ve astar yapımında naylon-13.13 şeklinde otomobil karbüratör hariç 
motor aksamlarında, plastik ve sert ve mum üretimindede potansiyel olarak kullanılmaktadır(Tansı ve ark.,2003b). 
Ayrıca yağı çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe proteini tio-amino asitler bakımından zengin olması yem sana-
yisinde kullanılabilmektedir. 

Ülkemizin önemli gen kaynaklarından biri crambe bitkisinin olması ürünün verim ve kalitesi nedeni ile dış pa-
zarlarda değeri artacağı tahmin edilen en fazla ümit veren yeni bitkilerden birisidir. Islahı ve kimyası hakkında 
yapılması gereken araştırma çalışmalar çok geniş olup desteklenmesi gerekmektedir. Yeni bir bitki olarak daha 
önce geliştirilmiş ve yıllardır desteklenen eski ürünler ile güçlü bir lobisi olan petrol ürünleri ile rekabet etmek zo-
rundadır. Bununla birlikte bu ürünlerin gücü biyolojik çeşitliliği koruyacak olmasından ve çevre kirliliğine neden 
olmayışından yani geleceğimizi koruyacak olmasında gelmektedir(Tansı ve ark.,2003c).
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TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR BİTKİ QUİNOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.): 
KURAK VE TUZLU KOŞULLARDA YETİŞTİRİLME OLANAKLARI  

ÜZERİNE BİR İNCELEME

Attila YAZAR, Çiğdem İNCE KAYA

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Adana
yazarat@cu.edu.tr, cigdemincekaya@gmail.com  

ÖZET

Kuraklık, tuzluluk, çölleşme gibi sorunların yanı sıra iklim değişikliği nedeniyle değişen çevresel koşullarda sür-
dürülebilir bir tarımsal üretim için bu yeni koşullar dikkate alınarak tarımsal uygulamaların ve üretim deseninin 
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun için ortaya konan yaklaşımlardan birisi de değişen yağış rejimi ve 
çevresel koşullara uyum sağlayabilen, kuraklık ve tuzluluk gibi abiyotik stres faktörlerine toleranslı quinoa gibi 
bitki türlerinin araştırılması ve üretim planına alınmasıdır. Bu çalışmanın amacı quinoa bitkisinin tanıtılması ve 
2009-2012 yılları arasında Çukurova Üniversitesi’nde quinoa üzerine yapılan araştırmalar ışığında bu bitkinin 
Türkiye’de yetiştirilme olanaklarının değerlendirilmesidir. Sonuç olarak tuzluluk ve kuraklığa toleranslı quinoa 
bitkisi, kurak ve yarı kurak bölgelere kolay adapte olabilmesi özelliği ile Türkiye’de özellikle kurak ve tuzlu tarım 
alanlarında yetiştirilebilecek yeni bir bitki olarak önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: Quinoa, kuraklık ve tuzluluk stresi, sulama stratejileri

A New Crop for Turkey Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.):  
A Review on Cultivation Possibilities in Dry and Saline Conditions

ABSTRACT

For sustainable agricultural production in the changing environmental conditions because of problems such as 
drought, salinity and desertification along with the climate change; the modification in the agricultural practices 
and cropping systems by considering these new conditions is required. One of the approaches for this purpose 
is to investigate plant species such as quinoa, which can tolerate to abiotic stresses like drought and salinity and 
adaptable to changing precipitation and environmental conditions, then to include in the crop system these plants. 
The aim of this study is to introduce quinoa and to evaluate the cultivation possibilities of this crop in Turkey in 
the light of the researches on quinoa carried out in Çukurova University between the years of 2009 and 2012. In 
conclusion quinoa, which is tolerant drought and salinity, is suggested as a new crop especially in dry and saline 
agricultural areas of Turkey with its characteristic of adaptability to arid and semi-arid regions.

KEY WORDS: Quinoa, drought and salinity stresses, irrigation strategies
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GİRİŞ

Dünyada tarımsal üretim giderek artan çevresel kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Özellikle kuraklık, tuzluluk ve 
çölleşme küresel ölçekte geniş yayılım göstermesi ve tarımsal üretim alanlarını sınırlandırması ya da tarımsal ve-
rimliliği düşürmesi nedeniyle en önemli çevresel sorunlar arasındadır.  Dünya arazilerinin üçte biri kurak ve yarı 
kurak bölgelerde bulunmaktadır (Flowers ve ark. 1986). Bu bölgelerdeki yağış yetersizliği, yüksek evapotranspi-
rasyon hızı ve su kaynaklarının etkin yönetilememesi kuraklık, tuzluluk ve çölleşme problemlerini de beraberinde 
getirmektedir.  Diğer taraftan tarımsal üretimdeki olumsuz etkileri şimdiden gözlenmeye başlayan iklim değişik-
liği, çevresel koşullarda önemli değişimler yaratmakta ve bu problemlere yenilerini eklemektedir. Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi iklim değişikliğine karşı kırılgan bir bölge olabilir (Giorgi ve Lionello, 2008).  

Dünyada tuzdan etkilenmiş alanların 800 milyon hektarın üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (Rengasamy, 
2010). Türkiye’de ise hatalı sulama ve drenaj eksikliği nedeniyle 1.5 milyon ha alanda tuzluluk problemi vardır 
(FAO, 2014). Sürdürülebilirlikten uzak, hatalı tarımsal uygulamalar sonucunda her yıl tuzluluk nedeniyle üretim 
dışı kalan tarım arazileri genişlemektedir. Kuraklık ve tuzluluğun 2050 yılında tarım alanlarında %50 oranında bir 
kayıba neden olabileceği belirtilmektedir (Wang ve ark., 2003).

Tarımsal üretimde kuraklık ve tuzluluğun olumsuz etkilerini azaltabilmek ve iklim değişikliği nedeniyle değişen 
koşullara ayak uydurabilmek için tarımsal uygulamaların ve üretim deseninin yeniden düzenlenmesi gerekmekte-
dir. Bunun için ortaya konan yaklaşımlardan birisi de bu yeni koşullara uyum sağlayabilen, stres toleranslı quinoa 
gibi bitki türlerinin araştırılması ve üretim planına alınmasıdır.

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) anavatanı Güney Amerika’nın And bölgesi olan tek yıllık bir dane bitkisidir. 
Bu bitki yüksek besin değerinin yanı sıra tuzluluk, kuraklık ve don gibi çeşitli abiyotik stres koşullarına dayanıklı-
lığı ile tanınmaktadır. Quinoa bitkisi yıllık yağışın 100 mm’ye kadar düştüğü ve buharlaşma açığının yüksek oldu-
ğu dağlık bölgelerde, kuraklık, don, güçlü rüzgar, aşırı güneş gibi ekstrem iklim koşullarında, zayıf topraklarda ve 
tuz göllerinin çevresinde yetiştirilebilmektedir. Diğer bitkiler için uygun olmayan tuzlu ve verimsiz alanlar örneğin 
Bolivya sınırında Uyuni ve Coipasa tuz düzlükleri en önemli üretim alanlarından biridir (Jacobsen, 2003; FAO, 
2011). Bitkinin sahip olduğu geniş genetik çeşitlilik, deniz kıyısından dağlık kesimlere kadar farklı çevresel ko-
şullara adaptasyonunu ve ıslah çalışmalarını kolaylaştırmaktadır.  Bu özellikleri ile tüm dünyada dikkatleri çeken 
quinoa bitkisi tarım dışı kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan kurak ve tuzlu tarım alanları ile fakir topraklar için 
alternatif bir ürün olabilme potansiyeline sahiptir. 

Son yıllarda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede quinoa ile ilgili araştırmalar sürdürülmektedir. 
Quinoa bitkisini gelecek yüzyılda gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik bitkilerden biri olarak seçen FAO (Ja-
cobsen, 2003), bu bitkinin gıda güvenliği ve yoksulluğun ortadan kaldırılması açısından önemini vurgulamak, 
dünya ölçeğinde tanınırlığını artırmak, quinoa biyoçeşitliliğinin korunmasını ve sürdürülebilir üretimini sağlamak 
amacıyla 2013 yılını “Uluslararası Quinoa Yılı” olarak ilan etmiştir. Yakın zamana kadar sadece Güney Ameri-
ka’da Peru, Bolivya, Ekvador ve Şili’de yetiştirilen quinoa; bugün Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da 
birçok ülkeye yayılmaya başlamıştır (FAO, 2013). 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye için yeni bir tarımsal ürün olan quinoa bitkisinin tanıtılması ve 2009-2012 yılları 
arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde yürütülen araştırmalar 
ışığında bu bitkinin Türkiye’de yetiştirilme olanaklarının tartışılmasıdır.

QUINOA BİTKİSİ

Biyolojik Özellikleri

Quinoa C3 (karbon–3) bitkiler grubunda yer alan çift çenekli otsu bir bitkidir (Jacobsen, 2003). And bölgesi olarak 
adlandırılan Peru, Bolivya ve Ekvador’un dağlık kesimlerinde 5000 yıldan daha uzun süredir yetiştirilmektedir 
(Jacobsen ve ark. 1994; Bhargava ve ark., 2006).

Ispanakgiller (Amaranthaceae) familyasının bir üyesi olan quinoa bir dane bitkisi olduğu için pseudo-cereal (tahıl 
benzeri) olarak adlandırılmaktadır. Quinoa bitkisini tahıllardan ayıran en önemli özellikler tahıllar gibi tek çenekli 
olmaması ve çimensi bir yapıya sahip olmamasıdır.

Quinoa bitkisinin boyu 50 cm ile 2 m arasında değişir (Oelke ve ark., 1992), bazen bitki boyu 3 m yüksekliğe kadar 
ulaşabilir (Vega-Galvez, 2010). Bitki bir ana kökten oldukça dallı bir sisteme doğru gelişen kazık kök sistemine 
sahiptir. Bu kök sistemi bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığını arttırır. Quinoa bitkisinin kalın, dik ve odunsu 
bir gövdesi vardır. Gövde dallanmış veya dallanmamış olabilir. Silindirik bir yapıya sahip olan bitki gövdesinin 
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kalınlığı 1-8 cm arasında değişir. Kazayağına benzeyen geniş sıralı yaprakları vardır. Yaprak rengi genç bitkilerde 
genellikle yeşildir fakat bitki olgunlaştıkça sarı, kırmızı veya mora dönüşebilir (Oelke ve ark., 1992). Bitki gövdesi 
tepede küçük çiçekler içeren ve her bir çiçeğin 1 tohum taşıdığı bir panikül (birleşik salkım) ile sonlanır (Geerts ve 
ark., 2008a). Panikülün çapı 5-30 cm, uzunluğu ise 30-80 cm arasında değişir. Quinoa daneleri 1.5- 4 mm çapında, 
daire şeklinde bir aspirin tabletini andırır şekilde her iki yüzeyinden basıktır. Daneler çeşit özelliğine bağlı olarak 
beyaz, sarı, kırmızı veya siyah gibi değişik renklerde olabilir. Tohumları küçük olduğu için genellikle 1000 dane 
ağırlığı (3-6 gr) düşüktür (Geerts ve ark., 2008b).

Quinoa deniz seviyesinden başlayarak 4000 m yüksekliğe kadar farklı agro-ekolojik bölgelere uyum sağlamış 
zengin bir genetik çeşitliliğe sahiptir (Jacobsen, 2003).

İklim ve Toprak İsteği

Quinoa bitkisi hafif eğimli, organik madde içeriği yüksek, drenajı iyi olan hafif ve orta bünyeli, nötr topraklarda iyi 
gelişir. Bununla birlikte quinoa uygun olmayan iklim ve toprak koşullarına iyi adapte olabilen bir bitkidir. Güney 
Amerika’da oldukça fakir, drenaj problemi olan, pH 4.8’den 8.5’e kadar oldukça asitli veya alkali topraklarda, tuz 
göllerinin çevresinde yetiştirilmektedir (Bosque Sanchez ve ark., 2003).  

Bu bitki -4°C ile 38°C arasındaki sıcaklıklarda ve %40 ile %88 arasındaki oransal yetişebilmektedir (FAO, 2011). 
Toprakta su eksikliğine dayanıklıdır, yıllık toplam yağışın 100-200 mm olduğu iklim koşullarında bile kabul edi-
lebilir düzeyde verim sağlamaktadır (Jacobsen ve ark., 2003; FAO, 2011).

Quinoa tohumlarının çimlenebilmesi için en uygun toprak sıcaklığı 8-10˚C, ekim derinliği ise 1-2 cm’dir (Ja-
cobsen, 2003). Tohumların küçük olması çimlenme hassasiyetini arttırdığından iyi bir tohum yatağı hazırlanması 
önemlidir. 

Çeşit özelliğine bağlı olarak quinoa bitkisinin büyüme mevsimi uzunluğu 90-180 gün arasında değişmektedir 
(Jacobsen, 2003).

Quinoa Bitkisinin Stres Toleransı

Bitkilerde stres toleransı hücresel ya da moleküler düzeyden başlayarak tüm bitki düzeyine ulaşan birbirine bağlı 
bir dizi morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal mekanizmaları kapsar. Quinoa kuraklık, tuzluluk, soğuk hava, 
yüksek solar radyasyon, dondurucu gece sıcaklıkları ve farklı toprak pH dereceleri gibi çeşitli stres faktörlerine 
dayanıklı bir türdür (González ve Prado, 1992; Geerts ve ark., 2008a). 

Bitki çeşidine bağlı farklılıklarla birlikte quinoa bitkisi bir dizi kuraklığa dayanım mekanizmalarına sahiptir. Bit-
kinin derin ve yoğun kök sistemi, yapraklarını dökerek yaprak alanını düşürme, özel kabarcıklı bezeler, ciddi su 
kayıplarında bile turgoru koruyan küçük kalın duvarlı hücreler ve dinamik stoma davranışları ile kuraklık etkile-
rinden korunduğu saptanmıştır (Jensen ve ark., 2000). 

Quinoa tuza yüksek tolerans gösteren bir türdür ve %100 deniz suyu ile sulanması durumunda bile canlılığını 
sürdürebilmektedir (Koyro ve Eisa, 2008).  Bitki hücre turgorunu ve transpirasyonu sürdürebilmek için tuz iyon-
larını dokularında biriktirebilmekte ve yaprak osmotik potansiyelini ayarlayarak yüksek tuzlu koşulları tolere ede-
bilmektedir (Jacobsen 2003, Gómez-Pando ve ark. 2010). Quinoa çeşitlerinin çoğunda verim orta dereceli tuzlu 
koşullarda, tuzsuz koşullara göre daha yüksektir bu yüzden bu bitki glikofit bir bitkiden daha çok bir fakültatif 
halofit olarak tanımlanabilir (Bosque Sanchez ve ark., 2003). 

Quinoa bitkisinin fenolojik dönem ve çeşide bağlı olarak -8˚C’de 4 saate kadar canlılığını sürdürdüğü tespit edil-
miştir. Bitkinin değişik büyüme dönemlerinde dona karşı hassasiyeti karşılaştırıldığında; dona karşı en hassas 
olduğu dönemin, kuraklık stresine karşı da en hassas olduğu dönem olan, çiçeklenme dönemi olduğu belirtilmiştir 
(Jacobsen ve ark., 2003).

Quinoa Danelerinin Besin Değeri ve Kullanım Alanları 

Quinoa danelerinin zengin besin içeriği; bu bitkiyi önemli kılan bir başka özelliktir. Quinoa, insan beslenmesinde 
gerekli olan tüm temel aminoasitleri, iz elementleri, vitaminleri içeren ve aynı zamanda glütensiz olan tek besin 
maddesidir (FAO, 2013). Quinoa tohumlarının besin içeriği Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen de-
ğerleri fazlasıyla karşılamaktadır (Hirose ve ark., 2010). 

Quinoa tohumları buğday ve pirince benzer şekilde dane olarak veya un şeklinde işlenerek kullanılabilir. Quinoa 
unu ekmek, makarna, pasta, kek, kahvaltılık gevrek ve diğer tüm unlu mamullerin yapımında tek başına veya di-
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ğer tahılların unlarıyla karıştırılarak kullanılabilmektedir. Dane olarak yemeklerde veya pilavlarda; çimlendirilen 
tohumlar quinoa filizi olarak salata ve soğuk yemeklerde kullanılmaktadır. Quinoa daneleri gluten içermediğinden 
özellikle çölyak hastaları için hazırlanan özel diyetlerde yer almaktadır. Son yıllarda öne çıkan sağlıklı beslenme 
akımı çerçevesinde iyi bir antioksidan ve lif kaynağı olan quinoa çeşitli diyetlerin hazırlanmasında kullanılmakta-
dır. Ticari değeri olmamakla birlikte quinoa yaprakları ve yeşil aksamı da zengin bir besin kaynağıdır.

Birçok quinoa çeşidi yüksek besin içeriğine karşılık tohum kabuğunda farklı oranlarda besleyici olmayan acı 
saponin bileşikleri içerir (Ward, 2000). Quinoa danelerinin gıda olarak kullanımından önce tohum kabuğundaki 
saponin bileşiklerinin uzaklaştırılması gerekmektedir. 

Dünyada Quinoa Üretimi ve Pazarı

Quinoa Güney Amerika’da Kolombiya’dan Arjantin’in kuzeyine ve Şili’nin güneyine kadar tüm And bölgesi ülke-
lerinde geleneksel olarak yetiştirilmektedir (Fuentes ve ark., 2009). Besleyici değeri, farklı agro-ekolojik bölgelere 
kolay adapte olabilmesi, abiyotik stres ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı sayesinde quinoa yetiştiriciliği 
kıta sınırlarını aşmış; ABD, Kanada, Danimarka, İtalya, Fransa ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu dünyanın 
çeşitli ülkelerinde quinoa yetiştirilmeye başlanmıştır (FAO, 2013).

2012 yılında yaklaşık 96.000 ton olan quinoa üretiminde Peru ve Bolivya lider ülkeler konumundadırlar (FAO, 
2013). Bu iki ülke 2012 yılı verilerine göre dünya pazarındaki talebin yaklaşık %96’sını karşılamaktadır. Üretim 
miktarı açısından Peru ve Bolivya’yı ABD, Ekvador ve Şili izlemektedir. Son yıllarda özellikle ABD ve Avrupa’da 
quinoa talebi hızla artmakta fakat üretici ülkeler bu talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır (Jacobsen, 2003). 

Dane iriliği, rengi ve kalitesi ile quinoa bitkisinin organik tarım prensiplerine uygun olarak yetiştirilmesi pazar 
fiyatlarını etkileyen unsurlardır. Bununla birlikte son on yıldaki talep artışı uluslararası pazarda quinoa fiyatlarının 
katlanarak artmasına neden olmuştur. FAO verilerine göre quinoa ihracat fiyatları 3000 $/ton üzerindedir ve yük-
selme eğilimi göstermektedir (FAO, 2013).

TÜRKİYE’DE QUINOA

Quinoa Türkiye için yeni bir tarımsal üründür. Türkiye’de quinoa ile ilgili araştırmalar “Akdeniz Bölgesi Kuru 
Alanlarında Gıda Güvenliği için Sürdürülebilir Su Yönetimi (SWUP-MED)” projesi çerçevesinde 2009 yılında 
başlamıştır.

İklim değişikliği nedeniyle düzensiz yağışlar, kuraklık, tuzluluk gibi sorunlarla karşı karşıya olan Akdeniz ülkele-
rinde, tarım alanlarının daha verimli ve sürdürülebilir kullanılması amacıyla iklim değişikliğinden daha az etkile-
nen ürünlerin geliştirilmesi SWUP-MED projesi ile desteklenmiştir. 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Deneme Alanı’nda dört yıl boyunca 
sürdürülen bir dizi tarla denemelerinde quinoa bitkisi (Titicaca çeşidi)  elektriksel iletkenliği (ECw) 0.26 ile 40 dS 
m-1 arasında değişen tatlı ve tuzlu sularla sulanmıştır. Farklı sulama suyu tuzluluk düzeylerinde tam sulama, gele-
neksel kısıntılı sulama ve kısmi kök kuruluğu (PRD) uygulamalarının yanı sıra kuru (sulamasız) koşullarda quinoa 
bitkisinin gelişimi, dane verimi, kuraklık ve tuzluluk stresine tepkileri incelenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bitki boyu, yaprak alan indeksi (LAI), dane ve kuru madde verimi gibi bitki gelişim ve 
verim parametreleri Titicaca quinoa çeşidinin Akdeniz iklim koşullarına iyi adapte olduğunu göstermiştir.

Bitki kök bölgesinde su eksikliğinin ve tuzluluk stresinin olmadığı koşullarda quinoa bitkisinin dane verimi yıllara 
göre 2.0 ile 3.2 t ha-1 arasında değişmiştir. Optimum koşullarda quinoa verimi iklim, toprak, ekim tarihi ve ekilen 
quinoa çeşidine bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Lavini ve ark., 2014). Danimarka’da Titicaca quinoa çeşi-
dinden stressiz koşullarda  elde edilen dane verimi 3.3 t ha-1 (Razzaghi ve ark., 2011a) iken; İtalya’da aynı quinoa 
çeşidi kullanılarak yapılan araştırmada verimin 1.9 ile 3.3 t ha-1 arasında değiştiği belirtilmiştir (Lavini ve ark., 
2014). Farklı quinoa çeşitleri kullanılarak yapılan araştırmalarda ise Bolivya’da 3.7 t ha-1 (Garcia ve ark., 2003); 
Şili’de 2.6 t ha-1 (Martinez ve ark., 2009); Fas’ta ise 3.3 t ha-1 (Hirich ve ark., 2014) verim elde edilmiştir. İtalya’da 
ekim zamanı ve çeşide bağlı olarak quinoa bitkisinden 1.5 ile 3.4 t ha-1 arasında dane verimi elde edildiği belirtil-
miştir (Pulvento ve ark., 2010). 

Quinoa bitkisinin ECw 5 dS m-1 olan tuzlu su ile sulanması istatistiksel olarak verimde azalmalara neden olmadığı 
gibi bitkinin gelişimini, kuru madde verimini ve bin dane ağırlığını da etkilememiştir. Daha yüksek tuz konsant-
rasyonlarında yani bitkinin ECw 10, 20, 30 ve 40 dS m-1 olan tuzlu sular ile sulanması durumunda ise stressiz 
koşullara göre dane veriminde azalmalar ortaya çıkmıştır. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında farklı tuzluluk düzeyle-
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rindeki sularla tam sulama yapılan quinoa bitkisinde dane verimi karşılaştırmaları Şekil 3.1’de verilmiştir. Quinoa 
bitkisinin ECw 10 dS m-1 ve üzerindeki tuzlu sularla sulanması kanal suyu ile sulanmasına göre %2 ile %27.5 
arasında değişen oranlarda verim kayıplarına neden olmuştur. Bununla birlikte bitki birçok kültür bitkisinin baş 
edemeyeceği kadar yüksek tuzluluk koşullarında hem verimliliğini hem de canlılığını sürdürmüştür. Fas’ta ECw 10 
dS m-1 üzerindeki sulama suyu tuzluluğunun %9 oranında verim düşmesine yol açtığı belirtilmiştir (Lavini ve ark., 
2014). Elde edilen sonuçlar Danimarka’da (Razzaghi ve ark., 2011b), Fas’ta (Lavini ve ark., 2014) ve İtalya’da 
(Cocozza ve ark., 2012) yürütülen araştırma sonuçları ile örtüşmektedir.

  

Şekil 3.1. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sulama suyu tuzluluğuna göre quinoa bitkisinden elde edilen dane verimleri.

Bitki kök bölgesinde su eksikliği quinoa dane verimini etkileyen bir başka faktördür. Araştırmanın ilk yılında %50 
geleneksel kısıntılı sulama ya da PRD uygulaması quinoa dane verimini etkilemezken sonraki yıllarda tam sulama 
ile kısıntılı sulama uygulamaları arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. 2010, 2011 ve 
2012 yıllarında uygulanan %25, %33, %50, %67 ve %75 oranındaki sulama suyu kısıntıları %14 ile %40 arasında 
değişen oranlarda verim kayıplarına yol açmıştır. Bitki kök bölgesindeki eksik suyun %67’sinin karşılandığı orta 
dereceli kısıntılı sulama uygulamaları daha yüksek verim elde edilmesini sağlamıştır. Kısıntılı sulama uygulama-
ları, bitki kök bölgesindeki eksik nemin tamamının karşılandığı sulama koşullarına göre daha yüksek su kulla-
nım randımanı (WUE) ve sulama suyu kullanım randımanları (IWUE) sağlamıştır. Hiç sulama yapılmayan kuru 
koşullarda ise stressiz koşullara göre ortaya çıkan verim kayıpları %23 ile %42 arasında değişiklik göstermiştir. 
Cocozza ve ark. (2012), sulamayla bitki kök bölgesindeki eksik suyun %25 ve %50’sinin karşılanması durumunda 
bile quinoa bitkisinin verim kararlılığını koruduğunu belirtmiştir.

Bitki kök bölgesinde su eksikliği ve tuzluluk stresinin bir arada ortaya çıkması tek başına su eksikliği ya da tuz 
stresinden daha fazla etki yaratmıştır. 2010 yılında, quinoa bitkisi ECw 40 dS m-1 olan tuzlu su ile %50 sulama 
suyu kısıntısı uygulanarak sulandığında dane verimi 1.8 t ha-1 olmuştur. Aynı yıl quinoa bitkisi kanal suyu ile %50 
kısıntılı sulandığında elde edilen dane verimi 1.9 t ha-1 olmuştur.   2012 yılında bitki ECw 10, 20 ve 30 dS m-1 
olan sulama suları ile tam sulamanın yanı sıra %33 ve %67 kısıntılı olarak sulanmıştır. Aynı sulama suyu tuzluluk 
düzeyinde kısıntılı sulama uygulamaları tam sulama uygulamalarına göre daha düşük verimlerle sonuçlanmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Quinoa sahip olduğu genetik çeşitliği sayesinde farklı iklim ve toprak koşullarına iyi adapte olabilen; kuraklık ve 
tuzluluk gibi abiyotik stres faktörlerine dayanıklı bir bitki olarak bilinmektedir. Bu özelliklerin yanı sıra quinoa 
danelerinin yüksek besin değeri son yıllarda quinoa bitkisini gıda güvenliği ile açlık ve yoksullukla mücadelede 
önemli bir tarım ürünü haline getirmiş ve küresel ölçekte bu bitkiye olan ilgiyi artırmıştır.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde yürütülen dört yıllık araştırma 
sonuçlarına göre Titicaca quinoa çeşidi Akdeniz iklim koşularına iyi adapte olan bir çeşittir. Quinoa bitkisi, ECw 
40 dS m-1 olan tuzlu su ile sulandığında dahi canlılığını sürdürebilmektedir. Kök bölgesindeki su eksikliği ya da 
yüksek tuzluluk quinoa bitkisinde bir miktar verim kayıbına neden olsa da bitki söz konusu stres faktörlerine karşı 
oldukça dayanıklıdır. Araştırma sonuçları quinoa bitkisinin tarım dışı kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan kurak 
ve tuzlu tarım alanları ile fakir topraklar için alternatif bir ürün olabileceğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak tuzluluk ve kuraklığa toleranslı quinoa bitkisi, kurak ve yarı kurak bölgelere kolay adapte olabildiği 
için Türkiye’de özellikle kurak ve tuzlu tarım alanlarında yetiştirilebilecek yeni bir bitki olarak önerilebilir. 
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Özet

Tarih içerisinde doğal afetlerin yarattığı yıkımlar, insanoğlunabu tehlikelere karşı bilinç kazandırmış ve savunma 
yöntemleri geliştirmeye itmiştir. Doğal afetler içerisinde doğayı ve insan toplumlarını en fazla etkileyenlerden biri 
olan kuraklığın karmaşık yapısı,küresel bir kuraklık afet risk yönetiminin oluşturulmasını engellemektedir. Böl-
gesel ve/ya da yerel fiziki coğrafya koşulları, ekosistem çeşitliliği, toplumun sosyal ve ekonomikyapısı gibi çeşitli 
nedenler kuraklığın etkilerinin alansal değişiklik göstermesine yol açmaktadır. Kuraklığın etkileri karşısında bu 
etmenlerin dayanım sınırlarının belirlenmesi, kuraklık afet yönetimlerinin oluşturulmasında önemli bir aşamadır. 

Bu çalışmada, kuraklıktan etkilenebilirlik ya da başka bir deyiş ile kuraklık hassasiyeti kavramının, kuraklık afet 
risk yönetimlerindeki önemivurgulanmaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz tarımı açısından oldukça önem taşıyan, ta-
rımsal üretimin çoğunlukla doğal yağış (susuz) koşullarında yapıldığı ve iklim özellikleri açısından değişkenlikler 
gösteren Türkiye’nin Trakya bölümü tarım topraklarının kuraklıktan etkilenebilirliği incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:Kuraklık, afet yönetimi, etkilenebilirlik, Trakya

Importance of Drought Vulnerability for the Disaster Risk Management: 

The Case of Thrace

Abstract

Destructions caused by natural disasters in history increased the awareness of humanity against these hazards and 
forced the communities to make defence methods. One of the most destructive natural disasters affecting the na-
ture and human societies is drought, and its complex nature prevents the making of a global drought disaster risk 
management. Various reasons, such as regional and/or local physical geography, ecosystem diversity, social and 
economic structure of society, can change the drought’s spatial effects.  Determining the strength limits of these-
factors against the drought impacts is an important step in the development of drought disaster risk management.

This article emphasizes the importance of the concept of drought vulnerability or drought susceptibilityon disaster 
risk management plan. In this context, agricultural lands of the Thrace part of Turkeythat is very important about 
agricultural production in the Country, where agricultural practices are mostly making rain-fed conditions without 
irrigation and climate conditions arehighly variable, were investigated. 

Key Words: Drought, disaster management, vulnerability, Thrace
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1.Giriş

Doğal afetler, içerisinde yaşadığımız ekosistemin bir parçasıdır. Günümüzdeki ekosistemlerin oluşum süreci bo-
yunca gezegenimizde bu doğa olayları değişik şiddet ve sürelerde gerçekleşmiştir ve bu hareketlilik devam etmek-
tedir.Doğal felaketler klimatolojik, meteorolojik, hidrolojik ve jeolojik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bryant 
(2005) 31 adet doğal felaketi şiddet, süre, etki alanı, can kaybı, ekonomik kayıp, sosyal etki, uzun dönem sonuçları, 
aniden oluşumu ve ilgili felaketlerin sayısı bakımından karşılaştırdığında ilk üç felaketin iklim ve hava olayları ile 
ilgili olduğunu belirtmiştir. Dördüncü ve beşinci sırada jeolojik oluşumlu felaketler yer almıştır. Bu sıralamada ilk 
sırada kuraklık görülmektedir ve depremler ise dördüncü sıradadır.

İnsanoğlu, yaşlı dünyamız üzerinde çok kısa bir süredir var olmasına karşındoğaolaylarını ve sonuçlarını etkileye-
bilecek bir medeniyet seviyesine ulaşmıştır.Sanayileşme sonucunda ürettiğimiz sera gazları, nükleer uygulamalar 
ve kazalar, orman alanlarının küçültülmesi, doğal kaynakların kirletilmesi, toprağa karbon bağlayan doğal alan-
ların tahribatı,ekosistemlerin içerisine sistemin dengesini bozan canlıların karıştırılması, tarımsal faaliyetlerdeki 
çevre karşıtı uygulamalartelafisi zor tahribatlara yol açmıştır. Ayrıca kentlerin su havzaları içerisinde taşkın yatak-
larına kurulması gibi plansız yerleşimler, insanları doğal felaketlerin içerisine kendi elleri ile yerleştirmiştir. Yer-
leşim yerlerinin taşkın alanlarında bulunması nedeniyle Çin’de her yıl birçok insan hayatını kaybetmektedir. Sahil 
şeritlerinin doldurulması ile şehirlerin kazandığı alanlara yapılan konutların, deprem sonrası sulara gömülmesine 
1999 Marmara depreminde Yalova’da şahit olmuştuk. 

Doğal afetlerin yıkım gücü ve yıkımın tamiri bölgesel özelliklere göre farklılık göstermektedir. Bir afetin yıkım 
gücü etkisi altına aldığı sistemin dayanma gücü ile ilişkilidir. Afetin etkilerinin onarılmasında ise ekonomik güç, 
planlamaların iyi yapılmış olması ve planları uygulama aşamasında devlet otoritesi ve halkın planları uygulama-
daki başarısı önemlidir. Afet risk yönetimi planlarının başarısı için afetin ve etkisi altına alacağı sistemlerin çok iyi 
tanımlanmış olması gerekir.

Doğal afetler gezegenimizin bir parçasıdır ve devam edecektir. Bu bildiride doğal afetler içerisinde en yıkıcı afet-
lerden biriolan kuraklığın yönetim planlamalarında etkilenebilirlik kavramının önemi, ülkemizin Trakya kısmında 
kalan toprakları örnek verilerek açıklanmıştır.    

2. Kuraklık Yönetimi ve Etkilenebilirlik

Yaşadığımız dünya bize bazı koşullar sunmaktadır, normal süreçte yıkıma yol açmayan bu koşulların aşırı (eks-
trem) seviyelere ulaştığında insanların yaşamlarını etkileyen düzeye çıkmaktadır. Bu doğa hareketleri karşısında 
medeniyetler kendilerini savunmak için bazı yöntemler geliştirmiş ve önlemler almıştır. Kuraklık karşısında ise 
her zaman aciz kalmıştır.

Kuraklığın bu derece güçlü ve karmaşık olması nedeniyle meteoroloji, tarım, hidroloji ve sosyo-ekonomi alanla-
rından uzmanlar 150’den fazla kuraklık tanımıyapmışlardır (Barry ve Chorley, 2009). Kuraklığın süresinin uzama-
sı ile etkilerinin genişlemesi, farklı sistemleri olumsuz etkilemesi, bölgesel koşullara göre değişiklik göstermesi, 
hidrolojik ve meteorolojik özellikleri gibi sebepler kuraklığın tek bir tanım ile açıklanmasını güçleştirmektedir. 

Kuraklığın karmaşıklığı bu afet karşısında oluşturulacak eylem planlarını da zorlaştırmaktadır. Günümüzde erken 
uyarı sistemlerinin kurulması en güç afet olan depreme karşı kentsel yapıların yönetmeliklere uygun yapılması bu 
afetin en kolay çözüm yoludur. Ancak bu kadar kolay bir çözüm maalesef kuraklık için mevcut değildir. Kuraklıkla 
mücadele için ilk adım kuraklığın karakterize edilmesidir.

Başlangıç ve bitiş zamanının tespit edilmesi, şiddetinin saptanması, alansal etkisinin belirlenmesi, kısaca kurak-
lığın karakterize edilmesi için birçok kuraklık indisi geliştirilmiştir. Bu indisler yağış, hava sıcaklığı, evapotrans-
pirasyon, toprak su tutma kapasitesi ve nehir akım verilerini kullanmaktadırlar. Kuraklık indisleri kuraklık yö-
netimlerinde kullanılmak üzere kuraklık koşullarının başlangıcının saptanması, kuraklığın şiddetinin ölçülmesi, 
izlenmesi, afetin büyüklüğünün belirlemesini ve kuraklıkların karşılaştırılmasının nesnel olarak yapılabilmesi için 
eşik seviyeleri belirlemek açısından önemlidir (Türkeş, 2010).

Afet yönetimlerinin oluşturulması kapsamlı araştırmalar ve mevcut durum değerlendirmelerinin yapılmasını ge-
rektirmektedir. Afet risk yönetimi, afetin tanımlanmasına, riskin boyutunun anlaşılmasına, riskin azaltılmasına ve 
afet sonrasında sosyal ve ekonomik sistemlerin afetten zarar görmesinin engellemesine yönelik olarak, afete karşı 
hazırlık, afet esnasında müdahale olanakları ve afet sonrasında etkilenen sistemlerinin yeniden normale döndürül-
mesini en kısa sürede sağlayabilecek eylem ve etkinliklerin tanımlanmasının, güncel şekilde geliştirilmesinin ve 
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desteklenmesinin sağlanması amacıyla tasarım, planlama, uygulama, değerlendirme, strateji ve politik uygulama-
ları kapsayan bu tüm süreç için kullanılan terimdir (Türkeş, 2013a).

Wilhite (1999; 2000) afet yönetim planı adımlarını afet öncesi ve sonrası yapılacak uygulamalar olarak ayırmıştır.
Bu yönetim döngüsünün afet öncesi, afet esnasında ve sonrasındaki bu uygulama adımlarını gösteren yapı Türkeş 
(2013b, 2013c)tarafından Şekil 2.1’deki gibi tanımlanmıştır. Felaket kısmına kuraklık afeti konulduğunda, genel 
hatlarıyla bir kuraklık eylem planı düzeni meydana gelmektedir. 

Ülkemizde 2007 yılında Bakanlar Kurulu Kararı tarafından “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ile Kuraklık Yönetimi 
çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar” Resmi Gazete’de açıklanmıştır (Resmi Gazete, 2009). Kuraklıktan en çok 
etkilenen sektör olan tarım esas alınarak hazırlanan bu kararda, kuraklık yönetiminin organizasyon şeması çizil-
mektedir. Merkez ve il yönetimlerinin birim ve görevleri açıklanmaktadır. Risk yönetiminin hazırlık planı Devlet 
tarafından şekillendirilmiştir.

Şekil 2.1. Risk Temelli Afet Yönetimi Döngüsü(Türkeş, 2013bc’ye göre)

İzleme ve erken uyarı, risk planlamalarının önemli bir adımıdır. Kuraklık indisleri yardımıyla izleme yapılabil-
mektedir, ancak kuraklık indisinin seçiminde kuraklık türü dikkate alınmalıdır.   

Kuraklık öncesi afet risk planlamalarında alınacak zarar azaltıcı önlemler kuraklığın şiddetini ve etkisini azaltacak 
uygulamaları kapsamaktadır. Su kaynaklarının arttırılması, su tasarrufu, kuraklığa dayanıklı bitki seçimi bu aşa-
mada alınabilecek önlemlerdir, yatırım ve araştırma gerektirmektedir. 

Afet hazırlık planlamaları kuraklık koşullarında yapılması gereken faaliyetleri de içermektedir. Su kaynaklarının 
hacmi dikkate alınarak suyun kullanımı planlanmalıdır. Su kullanıcı sektörlere suyun dağıtımında görülebilecek 
kargaşa engellenmeli ve yerel otoritelerin yetkileri belirlenmelidir.

Afet sonrası yapılması gereken uygulamalar hasar analizi, müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmala-
rıdır. Kurum ve kuruluşların bu çalışmalardaki görevleri kuraklık afet risk yönetim planlarında tanımlanmaktadır.     

Riskin büyüklüğü, etkiyi yaratan afetin büyüklüğüne ve afetten etkilenen sistemin afete dayanım gücüne bağlıdır. 
Bu durumda afet risk yönetimleri içerisine bir kavram girmektedir. Blaike ve ark. (1994) etki-tepki modelinde 
(Pressure and Release, PAR) etkilenebilirlik kavramını bir eşitlik ile açıklamışlardır.

Risk = Tehlike  Etkilenebilirlik                      (2.1)

Etkilenebilirlik veya hassasiyet, bir sistemin, alt-sistemin ya da sistem bileşeninin tehlike, düzensizlik ya da stres 
kaynağının zararlı etkisine maruz kaldığındaki dayanım derecesi olarak tanımlanabilir (Turner ve ark., 2003). 
Wilhelmi ve Wilhite (2002) ise etkilenebilirliğibir sosyoekonomik sistemin veya fiziksel varlıkların doğal tehli-
kelerin etkisine karşı duyarlılığı ya da esnekliği olarak ifade etmişlerdir.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde iklim değişikliği karşısında etkilenebilirliğin tanımı yapılmıştır. 
Bir sistemin etkilenebilirliği, iklim değişkenliği ve ekstremleri içeren iklim değişiminin olumsuz etkilerine karşı, 
duyarlılığı ve baş edebilme derecesidir. Etkilenebilirlik, iklim değişikliğinin karakteri, büyüklüğü ve hızının bir 
fonksiyonudur ve etki altındaki sistemin duyarlılığı ve uyum kapasitesinin varyasyonudur (IPCC, 2001; 2007).  

İklim değişikliği karşısında etkilenebilirlik kavramını Türkeş (1999, 2011, 2013, 2014) “bir topluluk ya da siste-
min (fiziki coğrafyaya ilişkin, ekolojik sistemin ya da sosyoekonomik sektörün) iklim değişikliği stresinden (ge-
rilim ve baskı) etkilenme ya da etkiye açık olma derecesi, gerilimi karşılama ya da yanıtlama düzeyi (duyarlık) 
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ve iklim değişikliklerine uyum düzeyi (uyum kapasitesi) arasındaki ilişki” şeklinde tanımlamıştır.

Etkilenebilirliğin üç bileşeni bulunmaktadır. Bu üç bileşen sistemin maruz kaldığı güç, sistemin dayanım gücü ve sistemin 
uyum kapasitesidir. Kuraklık afeti karşısında her bir bölgenin kendine has özellikleri, dayanım gücü ve uyum kapasitesi bu-
lunmaktadır. Bu nedenle, kuraklık afet eylem planlarının bölgesel olarak hazırlanması gerekmektedir.

Kuraklığın etkisine maruz kalan bölgelerin etkilenebilirliklerinin belirlenmesi için o bölgenin yağış, sıcaklık, 
bitkisel üretim deseni, su kaynakları, toprak özellikleri, sulama sistemleri, topografya, nüfus, sosyal yapı, eko-
nomik güç gibi verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kuraklıktan en çok etkilenen sektör olan tarımın su ihtiyacı 
belirlenmeli ve su kaynaklarının kullanımının planlanması bu ihtiyaç talebi dikkate alınarak yapılmalıdır. Nüfus, 
sanayi ve hayvancılık faaliyetlerinin su talepleri su kaynakları üzerinde baskı yapan ve bölgenin kuraklıktan etki-
lenebilirliğini şekillendiren diğer öğelerdir. 

Su kaynaklarının hacmi, üretimi yapılan bitkinin su ihtiyacı, su iletim sistemleri ve sulama yöntemlerininşekli 
tarımsal kuraklığın duyarlılığını etkileyen başlıca ölçütlerdir. 

Toprak ve topografya özellikleri düşen yağışın toprakta depolanması üzerinde etkilere sahiptir. Toprakların sa-
hip oldukları kullanılabilir nem miktarı kısa süreli kuraklık geçişleri karşısında tarımsal üretimin kuraklıktan 
etkilenebilirliğini değiştirmektedir. Topraklarda depolanan su miktarı ise temel olarak toprak derinliği ve tarla 
kapasitesi değeri ile ilişkilidir. Toprağın infiltrasyon hızı ve yüzeyin topografik yapısı ise düşen yağışın toprağa 
girebilmesini etkilemektedir.  

Kuraklıktan etkilenebilirliğin bir başka boyutu ise sosyal ve ekonomik etkenlerdir. Bölge nüfusunun çoğunluğu-
nun tarımsal uğraşılar ile gelir getirmesi, kuraklığın insanlar üzerindeki etkilerinin büyük olmasına yol açmakta-
dır. Kuraklıktan etkilenmiş çiftçilerin üretim devamlılığı ise sahip oldukları ekonomik güç veya devlet destekleri 
sayesindedir. Çiftçilerin kuraklık bilincinin yüksek olduğu bölgelerin kuraklıktan etkilenebilirlik seviyesi diğer 
bölgelere oranla düşük olacaktır. 

Kuraklıktan etkilenebilirliğin bölgesel özellikler dikkate alınarak belirlenmesi, kuraklık afet eylem planlarının 
oluşturulmasında ve kriz anında planın sağlıklı şekilde uygulanabilmesi önem taşımaktadır. Bu konuda dünya 
genelinde yapılan araştırmalar literatürde mevcuttur. Doğal afetler karşısında sosyal açıdan toplumların etkilene-
bilirliğinin hesaplanması ile başlayan bu araştırmalar, günümüzde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin 
de kullanılması ile birlikte çevresel, meteorolojik, hidrolojik, sosyal birçok farklı verinin birlikte kullanılması ile 
etkilenebilirliği hesaplanmaktadır.

Wilhelmi ve Wilhite (2002), araştırmalrında coğrafi bilgi sistemlerinikullanarak Nebraska’nın tarımsal kuraklık 
duyarlılığını haritasını iklim, toprak özellikleri, arazi kullanımı, sulama faktörlerini esas alarak oluşturmuşlardır.

Shahid ve Behrawan (2008) nüfus yoğunluğu, ekonomik güç, erkak/kadın oranı ve tarımsal uğraş, sulama, top-
rak su tutma kapasitesi ve taşkın koruma özelliklerini kullanarak Batı Bangladeş’in kuraklık duyarlılık haritasını 
çıkartmışlardır. 

Antwi-Agyei ve ark. (2012) araştırmalarında Gana’da bitkisel üretimin kuraklık karşısındaki hassasiyetini yağış, 
verim ve sosyo-ekonomik verilerle haritalandırmışlardır. Bölgesel kuraklık hassasiyetini, kuraklığın etkisi, yağış 
karşısındaki bitki veriminin duyarlılığı ve kuraklık karşısındaki bölgesel uyum kapasitesinin bir fonksiyonu ola-
rak hesaplamışlardır.

Do ve Kang (2014) araştırmalarında çok bantlı uygu görüntüleri yardımıyla toprak nem içeriğine dayanan su 
kullanım etkinliklerini hesaplayarak Kuzey Doğu Asya’nın kuraklık hassasiyeti değerlendirmesi yapmışlardır.

Bahar ve ark. (2014) Kırklareli ilinin topraklarının kuraklık hassasiyetinin belirlenmesi amacıyla 18 farklı değer-
lendirme ölçütü kullanarak bir model oluşturmuşlardır. Toprak özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 72 noktadan 
örnek almış ve laboratuar analizleri ile toprakların su tutma kapasitelerini saptayarak hassasiyet modeline ekle-
mişlerdir. Toprak özellikleri topografya, yağış, sulama, arazi kullanım tipi, nüfus, eğitim ve hayvancılık faaliyet-
lerini kuraklık hassasiyetin belirlenmesinde kullanmışlardır.  

3.Trakya Örneği ile Etkilenebilirlik

Ülkemizin Avrupa kıtası üzerinde yer alan toprakları 2.37 milyon ha alana sahiptir. Bu alan içerisinde Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ, Gelibolu Yarımadası ve Çatalca Yarımadası bulunmaktadır.
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Meriç-Ergene Havzası Trakya’da geniş bir alanı kapsamaktadır ve tarımsal faaliyetler yoğunlukla bu alanda yapıl-
maktadır. Marmara Havzası ise sahil şeritlerini içine almaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nün verilerine göre 1 Ekim- 31 Temmuz tarihleri arasını kapsayan su yılı 
içerisinde Meriç-Ergene havzası ortalama 553 mm yağışa sahiptir (MGM, 2014).25 havzanın ortalama yağış mik-
tarı ise 590 mm’dir. Bölge içerisindeki MGM’nün istasyonlarına ait ortalama yıllık yağış toplamı değerleri Şekil 
3.1’de görülmektedir.

Şekil 3.1. MGM İstasyonlarının yıllık yağış toplamı verileri

Trakya’da yağışlar bölge genelinde homojen bir dağılıma sahip değildir. Karadeniz’in yağışlı iklimi, Trakya’nın 
sahile paralel uzanan ormanlık alanlarına iç kesimlere oranla daha fazla yağış bırakmaktadır. İç kesimlerde Uzun-
köprü ve Malkara ilçelerine kadar yağış 600 mm’nin altına düşmektedir. Malkara, İpsala ve Uzunköprü’de yağış-
larda bir artış vardır. Yağış açısından değerlendirildiğinde Trakya’nın iç kesimlerinin kuraklıktan etkilenebilirliği-
nin yüksek olduğu görülmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın TR2 Batı Marmara Tarım Master Planı (2007)’nda Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne 
illerinin toplam alanlarının %55’i tarım alanı, %24’ü orman ve fundalık alan, %10’u çayır ve mera olarak kullanıl-
dığı belirtilmektedir. Ormanlık alanların tarım alanlarına oranla kuraklıktan etkilenebilirliği daha düşüktür. Şekil 
3.1’de tarım alanlarının ve ormanların konumları görülebilmektedir. 

Tarımsal üretimde en geniş alanları ayçiçeği ve buğday kaplamaktadır. Bu bitkilerin üretimi yoğunlukla susuz 
koşullarda yapılmaktadır. Özellikle Enez, İpsala ve Uzunköprü’de geniş alanlarda yapılan çeltik tarımının kurak-
lıktan etkilenebilirliği susuz koşullarda üretilen ayçiçeği ve buğday bitkisine oranla daha düşüktür. 

Türkiye İstatistik Kurumunun 2013 yılı verilerine göre, ülkemizde ortalama buğday verimi 278 kg/daolarak tespit 
edilirken, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin ortalama buğday verimi 374 kg/da’dır (TÜİK, 2013). Ayçiçeği 
üretim değerleri ise Türkiye ortalamasının yaklaşık 30 kg/daaltında kalmaktadır. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli 
illerinin dekara buğday verimi 234 kg’dır. Türkiye ayçiçeği üretiminin %39’unu bu üç il sağlamaktadır (TÜİK, 
2013).

Buğday üretimi kış dönemi içerisinde yapıldığı için bitki su tüketimi ayçiçeğine oranla düşük olmakta ve kış 
yağışları bu ihtiyacı karşılayabilmektedir. Ayçiçeği ekimi mayıs ayında yapılmaktadır ve yıl içerisinde bitki su tü-
ketiminin en yüksek olduğu yaz mevsiminde gelişimini tamamlamaktadır. Meriç-Ergene Havzasının topraklarının 
derin ve su tutma kapasitelerinin yüksek olması sayesinde bahar yağışları toprakta tutulabilmekte ve ayçiçeği bu 
nemden bir süre faydalanabilmektedir. Ancak, bitki üretim dönemi içerinde düşen yağışlar doğrudan verimi etki-
lemektedir. Bu koşullar altında susuz koşullarda üretimi yapılan ayçiçeği, tarımsal üretim içerisinde kuraklıktan 
etkilenebilirliği en yüksek bitkidir.

Demir ve ark (2008) araştırmalarında İngiltere Meteoroloji Servisi Hadley İklim Tahmin ve Araştırma Merkezi’nin 
geliştirdiği Bölgesel İklim Modeli’nin A2 senaryosunu kullanarak Türkiye yağışlarında gelecekte azalma yönünde 
değişikliklerin öngörüldüğünü belirtmişlerdir. Doğu Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Toros Dağları boyunca yıllık top-
lam yağış miktarında 100–400 mm/yıl oranında düşüşler beklendiğini ifade etmişlerdir. Yapılan tahminlerde Ege, 
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Trakya, Batı ve Orta Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı ile İç Anadolu bölgesinde yağışların %30-40 
oranında azalacağını öngörmektedirler.

Trakya’da yağışların %30-40 oranında azalması durumunda kuraklıktan etkilenebilirliği yüksek olan ayçiçeğinin 
bu bölgede susuz koşullarda tarımının yapılmasını imkânsızlaşacaktır. Kuraklıktan etkilenebilirliğin yükseltilmesi 
için en etkili önlem sulama sistemlerinin inşa edilmesidir. Meriç-Ergene Havzasında faaliyet gösteren Devlet Su 
İşleri 11. Bölge Müdürlüğü sulama sistemlerinin projelenmesinden ve inşasından sorumludur.DSİ 11. Bölge Mü-
dürlüğüSorumluluk alanı içerisindeki illerde işletmede olan baraj ve gölet sayısı ile toplam sulama alanları Çizelge 
3.1’de verilmiştir.

Çizelge 3.1.DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen, işletmedeki baraj ve göletler

İl
Baraj Gölet

Adet Sulama alanı 
(ha) Adet Sulama alanı 

(ha)
Edirne 6  57 480 42 8 359

Kırklareli 3  30 226 7 966

Tekirdağ 2  21 680 10 1 516

Toplam 11   109 386 59 10 841

Trakya’da sulama sistemlerinin hizmet ettiği alan bakımından en şanslı il Edirne’dir. Meriç nehrinin taşıdığı su 
ve düşük eğimli tarım arazileri sayesinde DSİ tesisler kurmuştur ve kurulması planlanan işletmelerde bu il içeri-
sinde kalmaktadır. Şekil 3.2’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın birçok verinin paylaşıldığı internet sitesinden 
bir görüntü alıntılanmıştır (http://geodata.ormansu.gov.tr). Bu adresten inşaat halindeki, proje aşamasındaki ve 
tamamlanmış sulama sistemleri hakkında bilgelere ulaşılabilinmektedir. 

Şekil 3.2. Trakya’daki sulama sistemleri

Sulanabilir alanların Kırklareli’nde Tekirdağ’a kıyasla daha geniş olduğu görülmektedir. Edirne ili hemen yanın-
dan akan Meriç Nehri ve DSİ’nin inşa ettiği sulama sistemleri sayesinde Trakya’da kuraklıktan etkilenebilirliliği 
en düşük ildir.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’ndeki barajların göl hacimleri toplamları birbirine yakındır. Bu durumda su kullanı-
cıların bu kaynaklar üzerindeki baskısı kuraklıktan etkilenebilirliği arttırmaktadır. Tarım en büyük su kullanıcısıdır 
ve her üç ilde de tarıma ayrılan suyun eşit olduğu kabul edilirse, diğer su kullanıcılar belirleyici etken olmaktadır. 
Nüfus ve hayvancılık faaliyetleri diğer su kullanıcılardır. TÜİK’in verilerine göre havza içerisindeki illerden nüfu-
su en büyük olan Tekirdağ’dır. Onu Edirne ve Kırklareli izlemektedir. Büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin bölge 
içerisinde yoğun yapıldığı yerleşimler Malkara, Kırklareli ve Lüleburgaz’dır. Üç ilin toplam büyükbaş hayvan 
sayıları ise birbirlerine yakındır. Hayvancılığın su talebi, kuraklıktan etkilenebilirlik üzerine Meriç-Ergene havza-
sında il ölçeğinde bir farklılık yaratmamaktadır.
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Nüfusun su kaynakları üzerindeki etkileri Meriç-Ergene Havzası içerisinde değerlendirildiğinde Tekirdağ’ın ku-
raklıktan etkilenebilirliliği yüksek bulunmuştur, ancak Trakya içerisindeki metropol unutulmamalıdır. İstanbul’un 
toplam nüfusu bu iç ilin nüfusunun yaklaşık 9 katıdır. Bu kadar büyük bir nüfusun kuraklık durumunda Trakya’da-
ki tüm su kaynaklarını etkileyeceği aşikârdır.

Ülkemizde tarımsal kuraklık eylem planları il ölçeğindedir. Ancak İstanbul için kuraklık eylem planı oluşturmak 
kolay olmayacaktır. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü kapsamlı bir kuraklık eylem planı hazırlamıştır. Mevcut durum 
ve alınması gereken önlemler açıklanmaktadır. Yapılması gerekenler 5 başlık altında toplanmıştır: (1)kuraklık 
risk tahmini ve yönetimi, (2) sürdürülebilir su arzının sağlanması, (3) tarımsal su talebinin etkin yönetimi, (4)des-
tekleyici ar-ge çalışmalarının hızlandırılması ve eğitim/yayım hizmetlerinin artırılması, (5) kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi. Bu uygulamalar çok fazla emek ve maliyet gerektirmektedir. İstanbul’un nüfusu düşünüldüğünde ise 
bu uygulamalar kısa süre içerisinde hayata geçirilmelidir.

Şiddetli bir kuraklığın Trakya’da yaratacağı tarımsal, hidrolojik, çevresel ve sosyal olumsuzlukların öngörülebil-
mesi, bölge içerisindeki bu sistemlerin özelliklerinin ayrıntılı şekilde tanımlanabilmesi ile mümkündür. Bölgelerin 
özellikleri dikkate alınarak oluşturulan veri setleri ve modeller yardımıyla kuraklıktan etkilenebilirlik nicel olarak 
tanımlanabilmektedir. Kuraklıktan etkilenebilirliliği yüksek yerlerin belirlenmesi ve etkilenebilirlik derecelerinin 
birbirleri ile karşılaştırılabilmesi bu sayede mümkün olmaktadır. 

4. Sonuçlar ve Öneriler

Etkilenebilirlik afet karşısındaki dayanımı ifade etmektedir. Kuraklıktan etkilenebilirlik kavramı, kuraklığa maruz 
kalan aynı coğrafi bölge içerisindeki farklı noktaların afet karşısındaki hassasiyetinin boyutudur.  

Kuraklıktan etkilenebilirlik çok küçük mesafelerde bile değişebilmektedir. Tepelik noktalarda, kuzeye ve güney 
bakan yamaçlardaki bitki örtülerinin farklılığı bunun bir göstergesidir. Tarım alanlarının kuraklıktan etkilenebilir-
liğinin saptanabilmesi için birçok veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak en önemli verilerden biri olan toprakların su 
tutma kapasitesi değerleri ülkemizde hesaplanmamıştır. Yağış gözlem istasyonlarının sayısı kuraklığın en üst sevi-
yelere çıktığı yaz aylarındaki lokal yağışların alansal etkisinin belirlenmesi için yeterli değildir.Kuraklıkla ilişkili 
sosyal ve ekonomik istatistikler il ölçeğindedir.Kuraklık afet yönetim planlamalarının ihtiyaç duyduğu verilerin 
temin edilmesi için araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Marmara Bölgesinin Trakya bölümü toprakları Meriç ve Ergene nehirleri sayesinde verimli topraklara sahiptirler. 
Günümüzde susuz koşullarda yapılan tarımsal üretimden elde edilen verim değerleri ülkemiz ortalamasının üze-
rindedir. İklim şartları günümüzde bu üretime imkan sağlasa da iklim değişikliği senaryoları Trakya’da yağışların 
düşeceğine işaret etmektedir (Demir ve ark., 2008). Ülkemiz tarımsal üretimine büyük katkısı olan bu toprakların 
kuraklıktan etkilenebilirliklerini arttırmalarının en etkili yolu sulama sistemlerinin inşaatıdır.

Bu derlemede bazı örnekler ile Trakya’da kuraklıktan etkilenebilirliliğin yüksek olduğu yerler ifade edilmektedir. 
Kapsamlı bir kuraklık afet yönetim planı için etkilenebilirlik analizlerinin birçok alandan çok sayıda veri ile yapıl-
ması gerekmektedir. Tarımsal üretim gücü yüksek olan Trakya’nın olası iklim değişikliğinden olumsuz etkilenece-
ği düşünülürse, bu bölgede kuraklık araştırmalarının gereği açıkça görülmektedir. 
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Özet 

Patlangaç İç Anadolu bozkır meralarında doğal olarak yetişen baklagiller familyasından yaprak döken bir çalı 
türüdür. Yıl boyunca yeşil kalabilen bitkide yaprak ve sürgünler yaz sonundan itibaren küçükbaş hayvanlar tara-
fından otlanmaktadır. İlkbahardan sonbahara doğru yaprak ve sürgün üretimi azalan çalıda mevsime göre yaprak 
ve sürgünde ham protein oranı %10-20 arasında değişmektedir. Yaprak ve sürgünlerde ham kül oranının %9-15 
arasında değiştiği bitkide NDF ve ADF (sonbahar yaprak örnekleri hariç) oranı da mevsime göre  çok fazla deği-
şim sergilememektedir. Yaprak ve sürgünlerde tanen içeriği gelişme mevsiminin ilerlemesine bağlı olarak düşüş 
sergilemiştir. Sonuç olarak bozkır meralarında yaz aylarında yemin kıt olduğu dönemde patlangaç çalısı kaliteli 
kaba yem temini açısından kayda değer bir alternatif olabilir. 

Anahtar kelimeler: Patlangaç, yem üretimi, yem kalitesi

Fodder Value of Turkish Bladder Senna  (Colutea cilicica Boiss. & Bal.) and Its  
Importance for Steppe Rangelands

Abstract 

Turkish bladder senna is a deciduous shrubs species belonging to legume family, grown in steppe rangelands of 
Central Anatolia. Plant supply green fresh feedstuff throughout growing season and small ruminants browse its 
leaves and sprouts throughout drought period and also sprouts can browse during winter period. Leaf and sprout 
production of the plant decreased in line with advanced growing season. Crude protein content of leaf and sprout 
changed between 10-20% during the growing season and it was decreased in parallel to advanced growing season. 
NDF and ADF content of leaf and sprout increased slightly as growing season advanced but unexpected rising of 
NDF and ADF content in autumn leaves samples can not be explained with respect to plant physiology. Tannin 
content of leaves and sprouts decreased as growing season advanced. It is concluded that Turkish badder senna 
may play a significant role as a source of nutrients in the steppe rangelands during the summer period of seasonal 
nutrient shortage. 

Key Words: Turkish bladder senna, fodder production, fodder quality
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Giriş

Çalılar her ne kadar hayvansal üretim ve arazi ıslahı yönünden çok fazla ilgi görmemiş olsa da son zamanlarda 
çalıların alternatif kaba yem kaynağı olarak değerlendirilmesi ve arazi ıslahında kullanılması üzerine çalışmalar 
yoğunlaşmıştır. Özellikle bozkır ikliminde yaz kurak döneminin şiddetli yaşandığı yerlerde otsu tabaka kuruduk-
tan sonra otlar yem kalitesini kaybederek hayvanların temel ihtiyacını karşılamada yeterli olamamaktadır (Koç ve 
Gökkuş, 1996). Hâlbuki çalılar bu dönemde yeşil kalabilmekte ve kuruyan otlara göre çok daha kaliteli besin temin 
edebilmektedir (Koç, 2000). Diğer yandan erozyonla üst toprak tabakası aşınmış alanların ıslahında iyi bir tohum 
yatağı hazırlanamadığı için otsu bitkiler başarılı olamamaktadır. Oysa çalılar bu tür alanlarda iyi sonuç vermekte 
ve hatta devam eden süreçte toprağı ıslah ederek otsu bitkilerin yetişmesine uygun zemin hazırlanmasına da katkı 
sağlamaktadırlar (Padilla ve Pugnaire, 2006). 

Patlangaç Akdeniz iklim kuşağında doğal olarak yetişen baklagiller familyasına mensup bir çalı türüdür. Bitki, 5 
m kadar boylanabilmekte ve deniz seviyesinden 2000 m rakıma kadar geniş bir aralıkta yetişebilmektedir (Alpay, 
1976). Diğer çalılarda olduğu gibi patlangaç bitkisi de yaz aylarında yeşil olduğundan yaprakları kuruyan otlara 
göre hayli yüksek besin değerine sahip olmaktadır. Nitekim Erzurum’da yapılan bir çalışmada sonbahar dönemin-
de alınan yaprak örneklerinde ham protein oranının %20’nin üzerinde olduğu ve bu dönemde küçükbaş hayvanlar 
tarafından sevilerek tüketildiği kaydedilmiştir (Güven ve Koç, 2009). Bazı kaynaklarda yüksek yem değerine rağ-
men patlangaç çalısının hayvanlar tarafından fazla tercih edilmediği (Papachristou ve Papanastasis, 1994) yönünde 
kayıtlara rastlamak mümkündür. Çünkü çalılar ihtiva ettikleri sekonder metabolitler yüzünden gelişmelerinin belli 
çağında hayvanlar tarafından az veya hiç tercih edilmemektedir (Pekelharing et al., 1998). Ancak İç Anadolu’daki 
yerel küçükbaş yetiştiricileri bu bitkinin ilkbahar ve yaz başlarında hayvanlar tarafından otlanmamasına karşın, 
yaz sonundan yaprak dökümüne kadar yaprak ve genç sürgünlerinin, kış aylarında ise yıllık sürgünlerin sevilerek 
tüketildiği hatta bazı hayvanların bu çalının kabuklarını bile kemirdiğini ifade etmektedirler (Hüseyin Sergi ve 
Seyit Türkyılmaz ile kişisel görüşme, 23 Ağustos 2014). 

Çalılarda yem kalitesi yıl içerisinde otsu bitkilerdeki kadar büyük değişim sergilemez(Gökkuş vd., 2011) ve yaz 
kurak döneminde çalılar küçükbaş hayvanlar başta olmak üzere otlayan hayvanlar için önemli bir protein, fosfor 
ve benzeri besin kaynağı durumuna geçer (Holechek vd., 2004). Nitekim yazın uzunca bir süre otsu tabakanın dor-
mant kaldığı yerlerde, özellikle Akdeniz İkliminde, hayvanlara dengeli bir yem sunabilmek iyi ayarlanmış ot-çalı 
dengesinin karlı bir mera hayvancılığı için gerekli olduğun vurgu yapılmaktadır(Papanastasis vd., 2008).

Çalılar dünyada son yıllarda alternatif kaba yem kaynağı ve arazi ıslah materyali olarak yoğun ilgi çekmekte ve 
bu konuda özellikle Akdeniz iklim kuşağında yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Her ne kadar İç Anadolu Bölgesi 
iklimi Akdeniz İklimi olarak tanımlanmasa da yaz kuru dönemi ve bu dönemin uzunluğu Akdeniz ikliminde oldu-
ğu gibi meraya dayalı hayvancılıkta otsu bitkilerin elverişliliğini kısıtlamaktadır. Bu çalışmanın amacı İç Anadolu 
bozkır iklimine uygun ve yaz aylarında yeşil kalabilen patlangaç çalısının kaba yem değerini ortaya koymak ve 
takip eden süreçte yapılacak çalışmalara yön verebilecek veri elde etmektir.

Materyal ve Metot

Bu çalışma daha önceki yıllarda toplanarak T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü arazisinde oluşturulan gözlem bahçesinde yetişen patlangaç (Colutea cilicica Boiss. & Bal.) 
bitkisinden 2010 yılında seçilen 10 örnek bitkiden alınan materyal üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sahasının 
denizden yüksekliği 800 m olup, uzun yıllar ortalamasına göre yıllık yağış toplamı 380 mm ve yıllık ortalama 
sıcaklığı 10 oC’dir (Anonim, 2010). Tınlı bünye sınıfına sahip olan deneme alanı toprakları %1.5 organik madde 
içermekte ve hafif alkali karakterde, orta düzeyde kireçli, fosfor yönünden yetersiz, potasyum yönünden ise zengin 
olup pH’sı 8 civarındadır (Anonim, 2009)

Ele alınan materyalde Nisan 14’de ilkbahar örnekleri, Temmuz 20’de yaz örnekleri ve Ekim 4’de ise güz örnekle-
mesi yapılmıştır. Alınan örneklerde bitkideki bütün yapraklar elle sıyrılarak toplanmış ve daha sonra yıllık sürgün-
ler gövdeden ayrılarak toplanmıştır. Alınan örnekler sabit ağırlığa gelinceye kadar önce havada, sonra 68 oC fırında 
kurutularak kuru madde cinsinden üretim miktarı hesaplanmıştır. 

Alınan bitki örneklerinde Ham protein oranı, ham kül oranı, NDF, ADF, ham yağ, 48 saatte rumende yıkılabilirlik 
analizleri Karabulut ve Canbolat (2005)’ın belirttiği esaslara göre T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ban-
dırma Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü laboratuarlarında yapılmıştır. Bitki yapraklarındaki tanen, A ve 
E vitamini analizleri ise Karabulut ve Canbolat (2005)’in belirttiği esaslara göre Yeditepe Üniversitesi Mimarlık ve 
Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü laboratuarlarında yapılmıştır.
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Elde edilen sonuçlara EXCEL bilgisayar programında deskriptif istatistik analizi uygulanmış ve sonuçlar her bir 
dönem için ayrı ayrı hesaplanmış olup, mevsimler arası karşılaştırma yapılmamıştır. 

 Araştırma Bulguları

Baklagiller familyasına mensup yaprak döken bir çalı türü olan patlangaç bozkır ve Akdeniz iklimi küçükbaş hay-
vancılığı açısından kayda değer bir bitki görünümündedir. Eskişehir ve yöresi doğal florasından toplanan patlangaç 
çalısının yaprak ve sürgün üretimi ile bazı besin değerine ilişkin analizlere ait sonuçlar çizelge 1’de sunulmuştur. 

Bitki ilkbahar ve yaz aylarında önemli bir yaprak üretimi gerçekleştirirken sonbaharda yaprak üretimi hızla azal-
maktadır. Sürgün üretiminde de yaprak üretimine benzer bir eğilim gözlenmektedir. Bozkırlarda yaz başlarında 
yağışların kesilmesiyle birlikte toprakta bitkiye elverişli nemin hızla azalması (Koç, 2000) her ne kadar çalılarda 
yapraklar yeşil kalsa bile üretimin hızla düşmesi beklenen bir durumdur. 

Patlangaç yapraklarında mevsim boyunca ham protein oranı %9,41 ile 15,96 arasında değişmiştir. Yıllık sürgünler 
her dönemde yapraklara göre daha yüksek ham protein içermiş ve özellikle bu üstünlük sonbaharda belirgin bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. Gelişmenin ilerlemesine bağlı olarak otsu bitkilerde olduğu gibi çalılarda da ham protein 
oranının azalması beklenen bir durumdur. Çünkü büyüme yavaşladığı için sentezlenen asimilatlar karbonhidrat 
formunda depolanmakta ve bunun sonucu olarak da ham protein oranı azalmaktadır(Koç vd 2000). Nitekim diğer 
çalılarda olduğu gibi patlangaçta da gelişmenin ilerleyen dönemlerinde yapraklarda ham protein oranının azaldığı-
na Papachristou ve Papanastasis (1994) de dikkat çekmiştir.

İlkbahar ve yaz aylarında bitki yapraklarındaki ham kül oranı %11 civarında seyrederken, sonbaharda artarak 
%14’lere çıkmıştır. Sürgünlerde ise ilkbaharda en düşük seviyede olan ham kül oranı yaz aylarında artmış, sonba-
harda ise yeniden azalmıştır.  Yaza doğru ortaya çıkan artış bazı minerallerin alımının gelişmenin ilerleyen dönem-
lerine sarkmasının (Bakoğlu vd., 1999), sonbahardaki azalmada ise yedek besin maddesi biriktirmenin bir sonucu 
olabilir. Çünkü çalılarda yıllık sürgünler en büyük yedek besin maddesi depo organıdır (Holechek vd., 2004). Elde 
edilen sonuçlar patlangaç çalısının hem yaprakları hem de sürgünleri yıl boyu geviş getiren hayvanlar için eşik 
olarak kabul edilen %7’den (Meen, 2001) daha fazla ham protein içermektedir.

Patlangaç yapraklarında ilkbaharda %3.61 olan ham yağ oranı yaz örneklemesinde kayda değer bir değişim sergi-
lemezken, sonbaharda düşüş sergilemiştir. Sürgünlerin ham yağ oranı ise büyüme mevsiminde %3,5’ler civarında 
kalmış ve kayda değer bir değişim sergilememiştir. Bitkinin hem yaprakları hem de sürgünleri geviş getirenlerin 
yemleri için önerilen %2-4 (Görgülü, 2002) aralığında bir ham yağ değerine sahip olmuştur.  

Yapraklarda NDF oranı ilkbaharda %39.48 iken, yaz örneklerinde %32.28 ve sonbahar örneklerinde ise %70.55 
olarak kaydedilmiştir. Sürgünlerde ise yıl boyu %30’lar civarında seyretmiştir. Yapraklardaki ADF oranı da NDF 
de olduğu gibi yıl içindeki örneklemelerde değişim (İlkbaharda %21.59, sonbaharda %55.54) sergilerken, sürgün-
lerde başlangıçta %26.05 olan ADF oranı mevsim sonunda %19.20 olarak ölçülmüştür. Bitkilerde gelişme iler-
ledikçe selüloz bileşenlerinde artış beklenen bir durumdur (Papachristou ve Papanastasis, 1994; Koç vd., 2000). 
Ancak sonbaharda yaprak örneklerinde ortaya çıkan aşırı artışın bitki metabolizması ile ilgili olarak bir izahı yok-
tur. Muhtemelen örneklerde fark edilemeyen bir inorganik madde (toprak vs) karışımı olmuş olabilir. sürgünlerde 
sonbaharda ortaya çıkan ADF oranındaki kısmi düşüşte ise bitkinin sürgünlerde yedek besin maddesi depolaması 
(Holechek vd., 2004) ile bir ilgisi olabilir.

Bitki yaprakları ilkbaharda %5’in üzerinde tanen içerirken, gelişmenin ilerlemesi ile bu değer %’5in altına düş-
müştür. İlkbaharda %3.89 iken yıl içerisinde azalarak sonbaharda %1.17’ye düşmüştür.  Her ne kadar etkisi tanenin 
kimyasal bileşenine göre değişse de genelde geviş getiren hayvanların yemlerinde %5’den fazla tanen istenmez 
(Pulizza vd., 2013). Patlangaç çalısı yaprakları ilkbaharda arzu edilmeyen oranda tanen biriktirirken, ilerleyen 
süreçte bu değer kabul edilebilir sınırlar içerisine düşmektedir. Sürgünler ise yıl boyu kabul edilebilir sınırda 
tanen içermektedir. Bitki yapraklarının tanen içeriğinin yüksekliği ilkbaharda patlangaç yapraklarının hayvanlar 
tarafından neden tercih edilmediğini izah etmektedir. Gelişmenin ilerleyen süreçlerinde yapraklarda tanen oranının 
düşmesi ve yaprakların yaz sonu ve sonbaharda küçükbaş hayvanlar tarafından sevilerek otlandığı yönündeki yerel 
bilgileri bilimsel açıdan destekler niteliktedir. 

Elde edilen sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; İç Anadolu’nun bozkır meralarında doğal olarak yeti-
şebilen patlangaç çalısının bitki başına tatminkâr yaprak ver sürgün ürettiği görülmektedir. İncelenilen yem özel-
likleri yönünden de yapraklardaki ilkbahardaki yüksek tanen içeriği hariç tatmin edici vasıftadır. İlkbahardaki 
yüksek tanen içeriği bir bakıma bitkinin canlılığını muhafaza edebilmesi açısından dikkate değer bir özelliktir. Zira 
hayvanlar ilkbahar ve yaz başlarında henüz yeşil olan otsu bitkileri otlarken, patlangaç otlanmadığı için fizyolojik 
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ihtiyaçlarını karşılar ve yaz kuru döneminden itibaren hayvanlara yüksek kalitede yem temin edebilir. Sonuç ola-
rak; patlangaç çalısı bozkır meralarında yaz kuru döneminde küçükbaş hayvanlara yeşil yem temin etme açısından 
üzerinde durulması gereken bir bitki olduğunu ifade etmek mümkündür.

Çizelge 1. Patlangaç Çalısının İncelenen Özelliklerine Ait Sonuçlar

İncelenen  
Özellikler

İlkbahar Yaz Sonbahar

Yaprak Sürgün Yaprak Sürgün Yaprak Sürgün

KMÜ(g/Bitki) 84,57±6,87 88,21±8,67 73,84±8,42 37,47±4,96 46,43±5,57 29,43±4,79
HPO(%) 15,94±2,62 18,87±3,41 12,07±2,55 12,13±2,86 9,41±2,20 15,02±2,08
HKO(%) 11,17±3,68 8,71±2,27 11,36±3,75 15,45±4,59 14,01±3,77 9,90±3,79

HYO(%) 3,61±1,01 3,65±1,83 3,47±1,33 3,43±1,20 22,05±1,78 3,54±1,01

NDF %) 39,48±9,30     34,28±9,25      32,28±8,42 32,01±7,44             70,55±9,48     32,70±5,45          

ADF(%) 21,59±3,51     26,05±4,71     23,55±3,11     20,46±2,89       55,54±5,43     19,20±4,28     

TO(%) 5,78±1,19      3,89±1,42         4,90±1,30       2,58±0,42      2,11±0,35      1,17±0,25     

*KMÜ(Kuru Madde), HPO(Ham Protein Oranı,HKO(Ham Kül Oranı, HYO(Ham Yağ Oranı),TO(Tanan Oranı)
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ÖZET

Bu çalışmada Meteoroloji 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı ve Konya Kapalı Havzası’nda yer alan 11 meteoroloji istas-
yonunda 1972-2011 döneminde kaydedilen uzun süreli yıllık mutlak ekstrem hava sıcaklıkları, yıllık tropikal ve 
yaz günü sayıları, yıllık toplam don olaylı gün sayıları, yıllık ve mevsimlik toplam yağış miktarları ile yıllık toplam 
yağışlı günler sayısını içeren veri seti kullanılmıştır. 

Çalışmada öncelikle verilerde görülen uzun süreli dalgalanmaları, eğilimleri, periyodiklik ve eğer varsa olağanüstü 
sayılabilecek sıçrama ve basamak şeklindeki değişimleri görebilmek için dizilerin zaman dizisi çizimleri (grafik-
leri) hazırlanmıştır. Daha sonra veri setindeki dizilerin homojenlik durumları Kruskall Wallis varyans analizi ve 
Otokorelasyon (iç bağımlılık, serisel bağımlılık) testleri ile incelenmiştir. Dizilerde zaman içinde görülen eğilimle-
rin belirlenmesi için ise, Mann-Kendall trend (eğilim) testi kullanılmıştır. Bu testler istatistiki olarak α = 0,05 (%95 
olasılıkla) anlamlılık düzeyinde uygulanmıştır. Homojenlik sınamalarına göre; hemen hemen bütün istasyonlarda 
yıllık mutlak maksimum sıcaklık, tropiklal ve yaz günü dizilerinin anlamlı düzeyde pozitif serisel korelasyona 
sahip ve inhomojen (türdeş olmama) oldukları, diğer dizilerin ise serisel bağımlılığın önemsiz ve homojen (tür-
deş) oldukları belirlenmiştir. İnhomojen dizilerin zaman dizisi çizimleri incelendiğinde hiçbir istasyon verisinde 
olağanüstü sayılabilecek periyodiklik, sıçrama ya da basamak şeklinde bir değişimin olmadığı görülmüş ve bu 
dizilerdeki inhomojenliğin ortaya çıkmasında eğilim ya da serisel bağımlılığın etkili olabileceği düşünülmüştür. 
Eğilim testlerine göre ise, istatistiki olarak anlamlı düzeyde görülen eğilimler için şu sonuçlar elde edilmiştir: 1. 
Yıllık mutlak maksimum sıcaklık, tropiklal ve yaz günlerindeki eğilimlerin artan, 2. İlkbahar yağışlarındaki eği-
limlerin Kulu ve Karapınar’da azalan, 3. Sonbahar yağışlarındaki eğilimlerde havza genelinde artışlar görülse de 
sadece Niğde’de anlamlı düzeyde artan, 4. Yıllık toplam yağışlı gün sayılarının eğilimlerinde sadece Cihanbey-
li’de anlamlı düzeyde azalan yönde olduğu görülmüştür. Bunların dışında diğer dizilerde anlamlı düzeyde artan ya 
da azalan yönde eğilimler tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Konya Kapalı Havzası, sıcaklık, yağış ve eğilim.

ABSTRACT

In this study, a data set has been used, including the annual absolute extreme air temperatures, the numbers of the 
annual tropical and summer days, the total number of the days with frost per a year, the total amounts of annual and 
seasonal rainfall and the total number of rainy days per a year. The measurements were made at 11 meteorological 
stations of the 8th Regional Office of Meteorology, located in the Konya Closed Basin, between 1972 and 2011. 

In the study, chronological graphics of the series were prepared in order to be able to see the long-term fluctuations, 
trends, periodicity and, if any, unusual leaps and step-like changes in the data. Then the homogeneities of the series 
in the data set were analyzed with the Kruskall Wallis variance analysis and Autocorrelation (iner dependence 
and serial dependence) tests. To determine the trends for the time in the series, the Mann-Kendall trend test was 
used. These tests were applied at the statistically significant level of α = 0,05 (95% probability). According to the 
homogeneity tests, it was determined that the series of the annual absolute maximum temperature, tropical and 
summer days at almost all the stations had a significant positive serial correlation and were inhomogeneous while 
the other series had an insignificant and homogeneous serial dependence. When the chronological graphics of 
the inhomogeneous series were analyzed, it was observed that there was no unusual periodicity, leap or step-like 
change at no stations and it was thought that trend or serial dependence could be influential in the emergence of 
the inhomogeneity in the series.       



II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

223

I.CİLT

According to the trend tests, the following results were obtained for the trends that appeared to be statistically sig-
nificant: 1. The trends in the annual in the maximum absolute temperature, tropical and summer days were on the 
increase, 2. The trends in the spring rains were on the decrease in Kulu and Karapınar, 3. Though there appeared 
increases in the autumn rain trends across the basin, only in Nigde was it significantly on the increase, 4. The trends 
of the total numbers of rainy days per a year were significantly on the decrease only in Cihanbeyli. Besides, there 
were no increasing or decreasing trends at a significant level in the other series.

Keywords: Konya Closed Basin, temperature, precipitation, trend.

 

1. GİRİŞ

İklim toprağı, erozyonu, bitki ve hayvanı şekillendirerek dolaylı ve dolaysız etkisiyle canlıların, özellikle insanın 
bir yerde yerleşme ve yaşama imkanlarını sağlayan önemli bir faktördür. Doğal ve yapay yollarla değişen bu fak-
törün gelecekteki etkilerinin neler olacağı ancak yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

İklimin önemli elemanı olan sıcaklık,  geçmiş milyonlarca yıl boyunca bazı dönemlerde artmış, bazı dönemler ise 
azalmış ve böylece iklim değişikliğinin gittikçe ısınan veya soğuyan etkileri ortaya çıkmıştır. Isınma durumlarında 
buzulların erimesi ve kurak kuşakların kutuplara doğru kayması, soğuma dönemlerinde ise buzulların ekvatora 
doğru ilerlemesi hareketleri rol oynamıştır. Buzulların ilerleme veya geri çekilmesi dünyanın küresel olarak or-
talama sıcaklığının artması veya azalması ile ilgilidir. Eğer doğal iklim değişikliği olmamış olsaydı, bugün için 
faydalandığımız kömür, petrol, doğalgaz ve maden servetleri gibi yer altı zenginliklerinin ortaya çıkması mümkün 
olmazdı. İklim değişiklikleri dünyanın yaratılışından beri her zaman meydana gelen olaydır. Bu değişikliler doğal 
olayların kendi aralarındaki dengenin bir ölçüye kadar bozulması ile ortaya çıkmıştır [19].

Bugün sözü çokça edilen iklim değişikliğinin öncekilerden en önemli farkı, insanın kendi faaliyetleri sonucunda 
atmosferi kirleterek kimya bileşenini değiştirmesi ile ortaya çıkmasıdır. Bir başka deyişle doğal iklim değişikliği 
yanında bugün artık yapay iklim değişikliği de ortaya çıkmaktadır. Eskiden (bundan 25-30 sene önce) hidrolojik 
ve meteorolojik açıdan yapılan kayıtların gelecekte de ortalama davranışları göstereceği kabul edilerek su tasa-
rımlarının yapılması yoluna gidilirdi. Bugün insan kaynaklı etkilerin işin içine girmesi ile artık geçmiş verileri 
geleceği olduğu gibi temsil edemeyeceğine karar verilmiştir. Artık geçmiş geleceğin aynası değildir. Bunun anlamı 
geçmişte hidro-meteoroloji olaylarının (yağış, taşkın, kuraklık, yeraltı suyu, vb.) davranış biçimlerini temsil eden 
parametrelerin gelecekteki davranışlarının öncekilerden daha farklı olacağı esasına dayanmaktadır [19].

İnsan etkinlikleri sonucunda dünyamızdaki iklim değişimlerini tahmin edebilmek ve yeni modeller geliştirmek 
amacıyla küresel ve bölgesel ölçekte birçok araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan gözlemlerden elde edilen verilerle 
bu zamana kadar meydana gelen iklim değişimleri hesaplanabilmekte, gelecekte olması muhtemel değişiklikler ise 
küresel veya bölgesel ölçekte yapılan değişik iklim modelleme çalışmaları ile tahmin edilmektedir. Sayısal iklim 
modelleri ile araştırmaları yeryüzü sıcaklığının artmaya devam edeceğini göstermektedir [11].

21. yüzyıla girerken 1855 yılından bugüne kadar dünyanın ortalama sıcaklığı 0,5 0C ile 1,3 0C artmış, yani dünya 
küresi ısınmıştır (IPCC, 2007). Bu artışın atmosferde önemli değişikliklere sebep olacağı tahmin edilmektedir. 
Böylece şiddetli kasırgalar, kış mevsiminde normalin üzerinde sıcak bir havanın hüküm sürmesi, deniz seviyele-
rinin yükselmesi, beklenmedik yer ve zamanda kuraklık ve taşkın gibi olayların görülmesi mümkündür. Bu ısın-
manın ülkemizin yer aldığı enlemler diliminde, kış aylarında daha çok kar ve buzulun erimesi sonucu taşkınlara, 
yaz aylarında ise kuraklığa yol açacağı beklenebilir. Meteoroloji açısında ortalama olarak küresel ısınmanın 10C 
derece artması halinde Su Vakfı (2006) tarafından yapılan bir hesaplama ile bugün için kurak kuşakların 250 km 
kadar kuzeye kayması beklenmektedir. Bu da ülkemizdeki tarıma elverişli alanların güneyde bulunanların zarar 
göreceği anlamına gelir [19]. 

Türkiye, dünya üzerinde çöl ikliminin hakim olduğu en önemli alanların hemen kuzeyinde 36-420K enlemleri 
arasında bir konuma sahiptir. Akdeniz havzasının en doğusunda yer alması nedeniyle ülkenin önemli bir kısmı Ak-
deniz iklimi karakteristiklerini gösterir. Bu iklim rejiminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Yaz 
mevsiminin kurak geçmesinde en önemli etken Hadley dolaşım hücresinin kuzeye kayarak Azor yüksek basınç 
sistemini güçlendirmesidir. Soğuk dönemde Türkiye’ye yağış getiren Atlantik kaynaklı alçak basınç sistemleri yaz 
mevsiminde güçlenen Azor yükseği nedeniyle Akdeniz havzasına nüfuz edemez, dolaysıyla havzanın hemen he-
men tamamında yağışlar azalır. Bazı çalışmalar küresel ısınma ile beraber Azor yükseğinin konumunun bir miktar 
kuzeye kayarak Türkiye’yi etkileyen Atlantik kaynaklı fırtına sistemlerinin yörüngelerini de böylece kuzeye kay-
dıracağını ve bu nedenle Türkiye’nin özellikle güney kesimlerinin daha az yağış alacağını belirtmektedir. Akdeniz 
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havzasında sıcaklıkların artması ve yağışların azalması, su kaynakları açısından şimdilik riskler barındıran bölgeyi 
gelecekte daha da kırılgan hale getirme ihtimali taşımaktadır. Yüksek emisyon senaryoları ile gerçekleştirilen 
projeksiyonlar, su potansiyelindeki azalmanın içinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarına kadar Akdeniz havzala-
rında %37’lere, Konya havzasında %70’lere, Fırat ve Dicle havzalarında ise %10’lara kadar ulaşabileceğine işaret 
etmektedir [18].

Türkiye’nin İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi’nde yer alan ve 1951-2004 dönemini kapsayan değer-
lendirmelerde sıcaklıklarda en belirgin sonuç, yaz sıcaklıklarında meydana gelen yaygın artıştır. Yağışta önemli 
değişiklikler ve tutarlılık gösteren alanlar, hem kış hem de sonbaharda gözlenmektedir. Türkiye’nin batı illerindeki 
kış yağışları son elli yılda önemli ölçüde azalmıştır [17].  

Türkiye’de yağış azlığına bağlı olarak son 20-30 yıldır yaşanan uzun süreli kuraklıklarda, dolaşım sistemlerindeki 
değişikliklerin ve kaymaların etkili olabileceği, Kuzey Atlantik Salınımının (NAO) pozitif devrelerinin Türki-
ye’deki kurak koşullarla oldukça uyumlu olduğu belirtilmektedir [17]. Yapılan bir başka çalışmaya göre (Türkeş, 
1997) Türkiye’deki yağışların El Niño ve La Niña olayları ile de bağlantılı olduğu ortaya konmuştur. Bilindiği gibi, 
Pasifik Okyanusu’nun doğu ve orta ekvator kısmındaki okyanus yüzeyi su sıcaklıklarının normallerinden daha 
sıcak olması olayı El Niño; soğuk olması olayı La Niña olarak tarif edilmektedir. Türkeş (1997) tarafından yapılan 
bu çalışma neticesinde Türkiye’nin yıllık yağışları için şu bulgular elde edilmiştir: El Niño olaylarından bir önceki 
yıllarda belirgin bir artış, olayların başladığı yıllarda azalış ve olaylardan bir sonraki yıllarda ise tekrar bir artış 
eğilimi görülmektedir. La Niña olaylarından bir önceki yıllarda zayıf bir artış, olayların başladığı yıllarda genel 
bir artış ve olaylardan bir sonraki yıllarda ise bir azalış eğilimi görülmektedir. Ayrıca, genel olarak Türkiye’deki 
şiddetli ve yaygın kuraklık olayları da, kuvvetli El Niño yıllarına ya da bir yıl sonrasına karşılık gelmektedir [17].

Türkiye’de mevsimlik hava tiplerinin meydana gelişi ve aynı zamanda iklim unsurlarının zaman ve mekana göre 
gösterdikleri dağılış özellikleri farklıdır. Bu özellikleri açıklayabilmek için ülkenin konumu ve genel sirkülasyon 
şartları ile ilgili planeter (gezegensel) özellikler (makro klima özellikleri) ile ülkenin coğrafi özelliklerine bağlı 
meydana gelen termik ve dinamik modifikasyonların (rejiyonal ve lokal iklim özellikleri) dikkate alınması gerekir 
[8].

Türkiye’yi yazın ve kışın dört hava tipi (hava kütleisi) etkiler. Kuzeyli (polar) hava kütleleri kış ve bahar aylarında, 
güneyli (tropikal) hava kütleleri yaz ve bahar aylarında daha çok etkilerler. Yazın Anadolu, Orta Avrupa’daki yük-
sek basınç kuvvetlendiğinde kuzeydoğu yönlü serin kuru (cP) yaz poyrazı, Basra alçak basıncı kuvvetlendiğinde 
ise güneydoğulu sıcak kuru (cT) samyeli etkisinde kalır [10].

Yağışın dağılışı ve miktarı genel atmosfer dolaşımına, özellikle de batı rüzgarları ile gezici orta enlem depresyon-
larının gücüne ve etkinlik süresine bağlıdır. Türkiye iklimi için gerekli olan nem, büyük ölçüde Atlas Okyanusu 
kökenli mP (deniz kökenli kutup) ve mT (deniz kökenli kara) hava kütleleri ile mP havasının Akdeniz üzerinde 
kalarak değişmesi ile ortaya çıkan Akdeniz hava kütlesinden sağlanmaktadır. [19]. Türkiye’nin kıyı bölgelerine 
ulaşan nemli hava kütleleri, Kuzey Anadolu dağları ve Toroslar’ın dış yamaçlarında yükselir ve kıyı kuşağı ile 
bu dağlara bol yağış düşer. Buna karşılık iç kısımlara ulaşan hava kütleleri taşıdıkları nemin önemli bir kısmını 
kıyı kuşağında bırakmış ve dağları aştıktan sonra alçaldıkları sırada adyabatik olarak ısındıklarından daha az nem 
içerirler. Bu nedenle iç bölgelerde yağış, kıyı bölgelerine oranla daha azdır. Ayrıca, iç bölgelerde kış mevsiminde 
genellikle yüksek basınç koşullarının egemen olması, yazın da yüksek sıcaklığın yoğuşmayı zorlaştırması, yağış-
ların bu alanda daha az etkili olmasına neden olur [15].

Önceki çalışmalarda (Türkeş, 1996; Türkeş vd., 1996; Kadıoğlu, 1997) Türkiye’nin büyük bölümünde yıllık ve 
mevsimlik ortalama sıcaklıklarında, özellikle yaz mevsiminde genel bir azalma (soğuma) egemen olmuştur. Fakat 
1990’lı yıllardan sonra özellikle 1992 yılında yaşanan soğuk yıldan sonra başlayan genel bir ısınma eğilimi kendini 
göstermektedir [17]. 

Türkiye’deki 100 istasyonun 1971-2004 yılları arası dönemdeki sıcaklık gözlemlerine göre yaz günlerinin sayısı 
bütün istasyonlarda artmaktadır. Mann-Kendall test sonuçlarına göre özellikle Karadeniz kıyısındaki istasyonla-
rın büyük çoğunluğunda %5 seviyesinde anlamlı artma trendi belirlenmiştir (Şensoy vd., 2008) [9]. Ayrıca Ege 
Bölgesi’nin tropikal gün ve yaz günü sayılarındaki değişim ve eğilimlerinin belirlenmesi için yapılan bir başka 
çalışmada, yıllık tropikal gün ve yaz günü sayılarında 1939 yılından 1970’li yılların ilk yarısına kadar istastistiki 
olarak anlamlı olmayan artış veya azalış eğilimleri gözlenirken, 1970’li yılların ikinci yarısından günümüze kadar 
olan dönemde ise tüm istasyonlarda istatistiki olarak anlamlı artış eğilimleri egemen olduğu belirlenmiştir [9].
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2. HAVZANIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Konya Kapalı Havzası Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesinde 36°51’ ve 39°29’ kuzey enlemleri ile 31°36’ ve 
34°52’ doğu boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü 4.980.534 hektar olup Türkiye’nin yaklaşık %7’sini teşkil 
eder. Havzayı kuzeyde Sakarya ve Kızılırmak, doğuda Kızılırmak ve Seyhan, güneyde Doğu Akdeniz, batıda Anta-
lya ve Akarçay havzaları çevrelemektedir. Havza doğal topografyası itibariyle sularını denize boşaltma yeteneğine 
sahip değildir. Düz bir ova (900 - 1050 m arasında bir yükseklik) havzanın çoğunu kaplamaktadır ve “İç Anadolu 
Platosu”nun ana bölümünü oluşturur. Yetersiz drenajın bir sonucu olarak toprakları genellikle alüvyonlu ve tu-
zludur. Ova, kireç taşıyla ve volkanik dağlık alanlarla (3534 metreye varan yüksekliklerle) kaplıdır. Aynı dağlar 
denize drenajı da önler ve etkin olarak Türkiye’nin en büyük havzasını oluştururlar. Sularını ancak içerisindeki 
göllere, bataklıklara ya da yarı bataklıklara boşaltabildiğinden kapalı havza niteliği arz  eder [7].

Bu geniş alanda bir nehrin yokluğu, az miktarda yağış alması ve yüksek buharlaşma oranları, havzalarda nadir 
rastlanan bir su dengesi yaratmıştır.

Toplam yağış alanı 56.554 km2 olan Konya Kapalı Havzası’nın yıllık ortalama yağış yüksekliği 417 mm; yıllık 
ortalama akışı ise 191,53 m3/s’dir. Yıllık ortalama verimi 3,39 L/s/km2 olan havzadaki akışın yağışa oranı 0,26 
iken; iştirak oranı % 3,29’dur [7].

Thorntwaite’nin iklim sınıflandırmasına göre havzanın batısındaki orman ve funda örtüsüne sahip göller bölgesi 
ile güneyindeki Toros dağları yarı nemli kategoride, geri kalan bütün kısmı ise yarı kurak kategoride yer almak-
tadır. Bu metoda göre yapılan potansiyel evapotranspirasyon ve su bilançosu diyagramlarından genellikle bitki 
gelişim devresindeki aylarda  evapotranspirasyonun yağışlardan fazla, diğer aylarda bunun aksine yağışın eva-
potranspirasyondan fazla olduğu görülmektedir. Bunun sonucu olarak bitkiler, gelişim devrelerindeki eksik suyu 
toprakta birikmiş olan sudan karşılamakta olduğundan havzada nadaslı kuru tarım zorunluluğu doğmaktadır [16].

Konya Kapalı Havzası sınırları içinde Konya, Niğde, Isparta, Aksaray, Ankara, Karaman ve Nevşehir illerine 
bağlı bölgeler yer almaktadır. Ayrıca İçel ve Antalya illerinin yerleşim olmayan bazı bölgeleri de havza sınırları 
içerisindedir. Bu illerin havza sınırları içerisinde kalan alanlarının büyüklükleri Çizelge1’de verilmiştir. Havzadaki 
yerleşim yerleri ise Şekil 1’ de gösterilmektedir. 

Çizelge1. Konya Kapalı Havzasında Yer Alan İller ve Havza İçindeki Alanları. 

İLLER Toplam alan (ha) İlin havza içindeki
alanı (ha)

İl alanının havzaya
giren kısmı (%)

Havzanın illere
göre dağılımı (%)

Aksaray 799.700 682.879 85% 14%
Ankara 3.071.500 213.963 7% 4%

Antalya 2.072.300 33.690 2% 1%

Isparta 893.300 123.978 14% 2%
İçel 1.585.300 35.405 2% 1%

Konya 3.825.700 2.810.988 73% 56%

Karaman 959.000 572.668 60% 12%

Nevşehir 546.700 64.619 12% 1%

Niğde 1.429.400 440.467 31% 9%
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Şekil1. Konya Kapalı Havzası’nın siyasi haritası (Şekil kaynak [7]’den alınmıştır).

Konya Kapalı Havzası’nda yer alan başlıca yerleşim yerleri şunlardır:

Konya: Konya İli 31 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerden 22’sine bağlı yerler Konya Kapalı Havzası sınırları içe-
risindedir. Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, 
Derebucak, Ereğli, Emirgazi, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Karapınar, Kulu, Seydişehir, Sarayönü ve Yalıhüyük 
olmak üzere 22 ilçeye bağlı yerler havzada bulunmaktadır. 

Karaman: Karaman ilinin 3 ilçesi Konya Kapalı Havzası sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu ilçeler Karaman 
(Merkez), Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçeleridir. 

Niğde: Niğde ilinin havza içerisine giren ilçeleri Altunhisar, Bor, Çiftlik ve Niğde (Merkez) ilçeleridir. Ayrıca 
Ulukışla ilçesine bağlı Yeniyıldız Beldesi de Konya Kapalı Havzası sınırları dahilindedir. 

Aksaray: Aksaray ilinin havza içerisine giren ilçeleri Eskil, Gülağaç, Güzelyurt ve Aksaray (Merkez)’dir. 

Nevşehir: Konya Kapalı Havzası’nda yer alan Nevşehir’e bağlı yerleşim yerleri Derinkuyu İlçesi ile bu ilçeye 
bağlı Suvermez ve Yazıhüyük Beldeleri’dir. 

Isparta: Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçeleri ile yine Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar ile Çiçekpı-
nar Beldeleri Konya Kapalı Havzası sınırları dâhilindedir. 

Ankara: Ankara İli’nin en güneyinde kalan Şereflikoçhisar ilçesi ve bu ilçeye bağlı 2 adet belde belediyesi havza 
sınırları içinde kalmaktadır. Ayrıca Ankara’nın güneyinde kalan ilçelerinden olan Haymana İlçesi’ne bağlı 3 adet 
belde belediyesi Konya Kapalı Havzası’ndadır. Ancak Haymana İlçe merkezi havzaya dâhil değildir. 

İçel: Havza, bu ilin bir bölümünü içermekte olup söz konusu bölgelerde herhangi yerleşim bulunmamaktadır. 

Antalya: Konya Kapalı Havzası içerisine dâhil olan il topraklarında yerleşim mevcut değildir [7]. 

3. MATERYAL VE METOT

Küresel iklim değişikliğinin olası etkileri sonucu, ülkemizin tahıl üretimi için oldukça önemli olan havzanın iklim 
verilerinde de değişimler olacaktır. Bunun sonucunda önümüzdeki süreçte tarımsal üretimin ve havzaya ait ekolo-
jik dengenin olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu gerçeği dikkate alarak, güncellenmiş verilerle Konya 
Kapalı Havzası’nın uzun süreli iklim verilerinde görülen değişimleri ve eğilimleri belirlemek amacıyla bu çalışma 
yapılmıştır. Çalışmada, sıcaklık ve yağış dizilerinin trend analizleri yapılmış ve bu analizlerin sonuçları iklim de-
ğişikliği, kuraklık ve çölleşme açısından yorumlanmıştır.



II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

227

I.CİLT

3.1. Kullanılan Materyaller

Bu çalışmada Çizelge2’de kimlikleri verilen istasyonların 1972-2011 döneminde kaydedilen yıllık mutlak ekstrem 
hava sıcaklıkları, yaz günleri sayısı, tropik günler sayısı, don olaylı günler sayısı, yıllık ve mevsimlik yağış mik-
tarları ile yağışlı günler sayısı verileri kullanılmıştır.

Çizelge2. Çalışmada kullanılan istasyonların kimlikleri.

İSTASYON Yükseklik (m) Enlem ve Boylam (derece)

Konya 1031 37° 58' K - 32° 33' D
Beyşehir 1144 37° 41' K - 31° 44' D

Cihanbeyli 968 38° 39' K - 32° 56' D
Çumra 1013 37° 35' K - 32° 47' D
Ereğli 1046 37° 30' K - 34° 03' D

Karaman 1025 37° 11' K - 33° 13' D
Karapınar 1004 37° 43' K - 33° 33' D

Kulu 1010 39° 06' K - 33° 05' D
Niğde 1211 37° 58' K - 34° 41' D

Seydişehir 1131 37° 25' K - 31° 50' D
Aksaray 965 38° 23' K - 34° 05' D

Yukarıda metin içinde ifade edilen bazı tanımların açıklamaları aşağıda verilmiştir:

Yıllık mutlak maksimum hava sıcaklığı: Yıl içerisinde görülen en yüksek sıcaklıktır.

Yıllık mutlak minimum hava sıcaklığı: Yıl içerisinde görülen en düşük sıcaklıktır.

Yaz günü: Gülük maksimum hava sıcaklığının 250C’ye eşit ve daha büyük (≥250C) olduğu gündür.

Tropikal gün: Gülük maksimum hava sıcaklığının 300C’ye eşit ve daha büyük (≥300C) olduğu gündür. 

Don olaylı gün: Minimum hava sıcaklığın -0,10C’ye eşit ve ondan daha düşük (≤-0,10C) olduğu gündür. 

3.2. Kullanılan Metotlar

Bilindiği gibi birçok meteorolojik değişken normal dağılıma uymaz ve genellikle çarpık dağılım gösterirler. Bu 
özelliklerden dolayı özellikle trend testlerinde parametrik testler yerine parametrik olmayan testler tercih edilir. 
Bu çalışmamızda veri dizilerindeki uzun süreli değişimleri ve değişiklikleri görebilmek için bazı testler uygulandı. 
Öncelikle, veri dizilerinin güvenirliğini sınamak ve dizilerinin ortalamasında herhangi bir önemli değişikliğin 
olup olmadığına karar vermek için, parametrik olmayan Kruskal-Wallis (K-W) homojenlik (türdeşlik) sınaması 
uygulandı. 

Gözlem değerleri arasında serisel bağımlılığın olması eğilim tespitini zorlaştırdığından [12], gözlem dizilerinde 
gözlem değerleri arasındaki serisel bağımlılığı (iç bağımlılık,  otokorelasyon) belirlemek için serisel bağımlılık 
testi uygulandı. 

Dizilerdeki eğilimlerin belirlenmesi için ise, yine parametrik olmayan Mann-Kendall trend testi kullanıldı. Bunun-
la beraber Mann-Kendall Mertebe Korelasyon Testi (Mann-Kendall Rank Correlation Test) ile hesaplanan u(t) ve 
u’(t) değişkenleri kullanılarak grafiksel olarak eğilimin başladığı yer ile kuvveti belirlendi.

Dizilerde görülen değişimler ise; istatistiksel olarak sadece anlamlı eğilim görülen dizilerin zaman dizisi çizimleri 
(grafikleri) yapılmış ve 7 noktalı Binom süzgeci ile diziler düzgünleştirilmiştir. Böylece görsel olarak sözkonusu  
dizinin zaman içinde eğer varsa sıçrama, eğilim ve dalgalanma gibi özellikleri  gösterilmeye çalışılmış, uzun yıllar 
ortalamalarından olan sapmaları görebilme imkanı elde edilmeye çalışılmıştır.
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3.2.1. Homojenlik testleri

3.2.1.a. Kruskall-Wallis varyans analizi 

Herhangi bir örneğe istatistiksel analiz uygulanırken, söz konusu örneğin aynı topluma ait olması dikkat edilmesi 
gereken en önemli noktadır. Aksi takdirde yapılacak istatistik hesaplar bir anlam taşımayacaktır. Bazı durumlarda 
örneğin tamamı aynı topluma ait olmayabilir. Bu durum özellikle bir ölçüm istasyonunun yerinin değiştirilmesi 
veya istasyon yeri aynı kalmakla beraber, ölçüm aygıtının yerinin ve tipinin değiştirilmesi, ölçüm istasyonlarının 
zamanla yerleşim bölgesinin ortasında kalması gibi hallerde meydana gelir. Homojen olamama, doğal ya da insan 
eliyle çevrede meydana getirilen bir takım değişiklikler sonucu bir zaman serisinin istatistiklerinde ortaya çıkan 
değişikliklerdir. Bunun aksine homojenlik ise, kısaca aynı topluma ait olmak şeklinde özetlenebilir [20].

Veri dizilerindeki güvenirlik ve dizi ortalamasında herhangi bir önemli değişikliğin olup olmadığını belirlemek 
amacıyla parametrik olmayan Kruskall-Wallis varyans analizi kullanılmıştır. Bu yöntemde, H0 hipotezi k sayıda 
bağımsız numunenin aynı kümeden geldiği varsayımını test eder. Bu test esasen tek faktörlü varyans analizinin bir 
alternatifidir. Burada; numunelerin toplam gözlem sayısı n = n1+n2+ n3+….+nk ve her numunenin gözlem sıralama 
toplamı Ri ile ifade edilirse, dağılımın istatistiği aşağıdaki bağıntı ile bulunur [1].

H = 12
k 
∑ 

i=1

R2
i - 3(n+1) (1)n(n+1) ni

Burada; H: Sınama örneklem değeridir.         ni: i. nci örneklem sayısıdır. n: Toplam örnek hacmidir. Ri: Her örnekle-
min mertebe toplamıdır. k: grup sayısıdır. 

Bu test sonucu bulunan değer ( H ), Ki-kare dağılımının kritik değeri ile karşılaştırılır. Eğer H değeri Ki-kare kritik 
değerinden büyük ise H0 hipotezi ret edilir [1, 6, 21].

3.2.1.b. Serisel bağımlılık (İç bağımlılık, otokorelasyon) testi

Bu testte kullanılan otokorelasyon katsayısı (rk), bir zaman serisinde “k” kadar ötelemeli elemanlar arasındaki 
lineer bağımlılığın boyutsuz bir ölçüsü olarak kabul edilir [20]. Gözlem dizilerinde, gözlem değerleri arasındaki 
iç bağımlılığın ölçülmesinde en çok kullanılan otokorelasyon katsayılarıdır. rk istatistiği çevrimsel seri kabulünde 
bu katsayıların bulunması aşağıdaki (2) denklemi ile hesaplanır [3]. Burada Xi ve Xi+1 sırasıyla i. ve i+1. gözlem 
değerlerinin, X’ değeri ise gözlem serisinin ortalamasını göstermektedir. 

   n
   ∑( Xi - X')(Xi+1 - X')

rk =       i=1   (2)
           n

∑ (Xi - X')2

           i=1
Mühendislik çalışmalarında genellikle bir gecikmeli (1 lag) otokorelasyon katsayısı kullanılmaktadır. Bu katsayılar 
iki rastgele değişken arasındaki korelasyon katsayısına benzer şekilde, ardışık gözlemlerin lineer bağımlılığı hak-
kında bilgi verirler. Değerleri   –1 ile +1 arasında değişir. 

H0: rk=0 hipotezi, H1: rk≠0 hipotezine karşı test edilir. Hesaplanan rk değerleri, %5 önem seviyesinde denklem (3) 
ile hesaplanan alt ve üst güven sınırları arasında kaldığında, %95 güvenle ardışık gözlemler arasında korelasyonun 
önemsiz olduğuna karar verilir.

 

rk = [-1±tν,α*√(n-2  )]/(n-1) (3)

Burada; n serideki toplam gözlem sayısı, tν,α ise t dağılımının ν = n-2 serbestlik derecesi ve %5 önem seviyesindeki 
tablo değeridir [27].
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Dizilerde serisel bağımlılığın yüksek çıkması, eğilimleri etkileyebilir. Serisel bağımlılığın olması eğilim tespitini 
zorlaştırdığını, özellikle pozitif serisel bağımlı bir veri seti ile yapılan Mann-Kendall testi sonucunda yanlış yönde 
daha büyük eğilim sonucu (Z) oluştuğu ( Kahya, vd., 2006) belirtilmektedir. Veri setindeki serisel bağımlılığı 
kaldırmak için “pre-whitening” (ön beyaz gürültü dönüşümü [22] ) yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada veri setin-
de %5 anlam düzeyinde bulunan serisel bağımlılığı kaldırmak için söz konusu yöntem kullanılmıştır. Mann-Ken-
dall eğilim testinde iç bağımlılığın etkisinin giderilmesi amacıyla Yue ve diğerleri (2002, 2003)  “Pre-Whitening” 
olarak adlandırılan yöntemin bazı sakıncalarını dikkate alınarak farklı bir yöntem önermişlerdir. Bu yeni yönteme 
göre ilk olarak serideki eğilimin eğimi (β) belirlenerek,

 yt = xi – β t          (4) 

işlemi ile eğilim ayrılmakta, sonra da eğilimi olmayan yi serisine Pre-Whitening işlemi uygulanarak serideki ba-
ğımlılık giderilmektedir. 

εt = yi – r1*yt-1          (5)

burada r1 örnekten hesaplanan zaman serisinin 1-aralıklı otokorelasyon katsayısı,  ε ise kalıntı terimidir. Bir sonraki 
adımda εt serisine ilk adımda giderilmiş olan tekrar eklenmektedir.

ε’t = εt + β t           (6)

bu elde edilen zaman serisinde iç bağımlılık bulunmadığı kabul edilerek standart Mann-Kendall Sıra Korelasyon 
testi uygulanıp eğilim analizi yapılmakta ve anlamlı bir eğilim bulunup bulunmadığı belirlenmektedir. Böylece iç 
bağımlılığın etkisi giderildiği gibi, testin gücü de azalmamış olmaktadır (Bayazıt ve Önöz, 2004) [25, 26].

Bu yöntemdeki eğilimin eğimi Sen (1968) Trend Eğim metoduna göre bulunmaktadır. Parametrik olamayan Sen 
metodu, zaman serilerindeki lineer eğilimin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu yönteme göre, belirli bir zaman 
periyodunda n tane veri varsa, bu n veri arasında N tane çift oluşturacak şekilde eğim vardır. N = n(n-1)/2 eşitliği 
ile hesaplanır. Sen Metoduna göre N tane eğimin medyanı, serinin eğimi olan β’yi verir.

β = Medyan [ Qi
= XJ - Xk ]             (7)

j - k
Burada X veriyi, j>k ve i = 1,2,……..N’dir. Eğer N tek sayı ise, Qmedyan = Q(N-1)/2  olarak hesaplanır. Eğer N çift sayıs 
ise Qmedyan = [QN/2  + Q(N+2)/2 ]/2 eşitliği ile hesaplanır. Alt ve üst güven limitleri sıra korelasyonunda belirlenerek 
güven aralığı ve bu sıra limitlerine denk gelen eğim değerleri tespit edilir. Normal dağılış için iki yönlü Z istatistiği 
uygulanır. Örneğin iki yönlü %95 güven aralığında Z değeri (Z1-0,05/2 = Z0,975) 1,96’dır. Sıralanmış seride alt limit 
sırası (M1) ve üst limit sırası (M2) aşağıdaki eşitliklerle hesaplanır.

M1 = N - C                                          (8)
2

M1 = N + C                                        (9)
2

Burada N = n(n-1)/2 eşitliği ile C ise aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.

C = Z1-α/2*√VAR(S)                   (10)   

Burada S, Mann-Kendall testinin istatistiği, VAR(S) de varyansıdır. Genellikle üst limitin sırası M2+1 şeklinde 
düzeltmeye gidilir. Böylelikle verilen güven aralığında eğimin sıfırdan farklı olduğu ve eğimin bu güven sınırları 
içinde kaldığı istatistiksel olarak belirlenmiş olunur [4, 13, 28, 29, 30].
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3.2.2. Eğilim (trend) testleri

3. 2.2.a. Mann-Kendall Testi

İstatistik eğilim testleri ile “gözlenen değerlerde bir eğilim olmadığı” hipotezi kontrol edilerek “kabul” veya “red” 
kararı verilir. Karar, hipotezde seçilen anlamlılık düzeyine bağlıdır [5]. Bu çalışmada anlamlılık düzeyi alfa (α) 
0,05 kabul edilmiştir.

Kendall’ın tau istatistiği olarak da bilinen bu test su kalitesi, akım, sıcaklık ve yağış gibi hidrometeorolojik zaman 
serilerindeki eğilimlerin belirlenmesinde geniş bir şekilde kullanılmıştır [6, 14]. 

Mann-Kendall eğilim analizi eksik verilerin varlığına müsamaha edebilen ve verilerin belli bir dağılıma uyma zo-
runluluğunu aramayan bir teknik içerdiğinden kullanışlı bir yöntemdir. Mann-Kendall Test istatistiği ( S ) verilerin 
dağılımından bağımsız (parametrik olmayan) olup hesaplanması aşağıdaki işlem sırasına göre yapılır:

Xi zamana göre dizilmiş gözlem değerleri olmak üzere;

n-1  n
S = ∑      ∑ Sgn(Xj - Xk)                      (11)          

k=1 j=k+1
  

Burada Xj ve Xk ard arda gelen verilerdir; n veri seti uzunluğudur.  

Sgn(Xj - Xk) = +1; eğer  (Xj - Xk) > 0

Sgn(Xj - Xk) = 0;   eğer  (Xj - Xk) = 0     (12)

Sgn(Xj - Xk) = -1;  eğer  (Xj - Xk) < 0 dır. 

Test istatistiğinin varyansı;

 Var (S) = n(n-1)*(2n+5)/18      (13)

Eğer verilerde benzer değerler (bağ durumu) varsa bu ifadenin payından    

∑tt(t-1)*(2t+5)/18        (14) 

değeri çıkartılır. Burada t herhangi bir bağ durumundaki benzer x’lerin sayısını ve ∑t bütün bağ durumları üzerin-
den alınan toplamı göstermektedir.  Böylelikle z standart normal değişken değeri aşağıdaki eşitlikle hesaplanarak 
kritik z değeri ile karşılaştırılır. 

z = (S-1)/[√Var(S)] ;eğer S > 0 

z = 0   ;eğer S = 0  

z = (S+1)/[√Var(S)] ;eğer S < 0             (15)

z için seçilen bir alfa (α ) anlamlılık düzeyinde iki yanlı test uygulanır. H0 hipotezine göre       ( k ≠ j ) olmak üzere 
tüm (k, j ≤ n ) için seride Xj ve Xk değerlerinin dağılımı zamandan bağımsız ve benzer dağılmış rastgele değişken-
lerdir. H1 hipotezine göre ise ( k ≠ j ) olmak üzere tüm (k, j ≤ n ) için seride Xj ve Xk değerlerinin dağılımı benzer 
değildir, yani seride lineer bir trend bulunmaktadır. Eğer      |z| ≥ zα/2 ise H0 hipotezi red edilir. Hesaplanan S değeri 
pozitif ise artan, negatif ise azalan bir trend vardır [14, 15, 23].

3.2.2.b. Mann-Kendall Mertebe Korelasyon Testi  (Mann-Kendall Rank Correlation Test) 

Parametrik olmayan bu test, uygulanan seride zamanla artma mı azalma mı olduğunu bulmak için kullanılır. Test, 
sonuçları grafiksel olarak ifade ederken eğilimin başlangıç noktasını da belirleyebilmektedir. Bu testte gerçek veri 
yerine, seri içindeki mertebesi (yi) kullanılır. Her bir yi, önceki mertebelerden büyük olanları sayılarak ni gibi bir 
sayı ile tanımlanır. ni’lerin toplamları ile test istatistiği t bulunur:
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n
t = ∑ ni

i=1      (16)

Bu istatistiğin ortalama ve varyansı sırasıyla;

Ortalaması:

E (t) = n(n-1)
(17)4

Varyansı:

Var t = n(n-1)(2n+5)
            (18)72

Mann-Kendall test istatistiği u(t) ise;

u (t) = [t - E(t)/√Var t      (19)   
olarak hesaplanır. Zamanla bir değişim yok varsayımı, u(t)’nin sıfıra yakın değerleri ile ifade edilirken u(t)’nin 
büyük değerleri bir değişimin olduğunu gösterir. u(t)’nin ±1.96’ya ulaşması eğilimin anlamlılık seviyesinin 
%95’lere ulaştığını gösterir. u’(t) ise seri içinde sıra numaraları büyükten küçüğe doğru dikkate alınarak u(t)’ye 
benzer şekilde hesaplanır. Grafiksel olarak u(t) ve u’(t) değişimin başladığı yerde birbirine yaklaşır, sonra bir-
birlerinden uzaklaşarak eğilimin başladığı yer ile kuvvetini gösterirler. Eğer seri içinde bir eğilim yok ise u(t) ve 
u’(t) birbirlerine bir çok defa yaklaşarak yakın salınımlar yapacaklardır [6. 12, 21].

4. BULGU VE SONUÇ

Bu çalışmanın bütün hesapları ve çizimleri Microsoft Excel 2003 ortamında yapılmış ve sonuçları aşağıda veril-
miştir.

4. 1. Homojenlik Testleri

4.1. 1. Kruskall-Wallis Varyans Analizi sonuçları

Klimatolojik gözlemler genellikle rasgele olmayan bir değişim göstermesine karşın, çeşitli süreçlerin büyüklü-
ğü ve zamanlaması stokastik olabilir. Rasgele olmayan olaylar, pozitif dizisel bir ilişki ya da ısrar, dönemsellik, 
sıçrama ya da basamak şeklinde değişiklik, aşırı olay ve afet gibi bir bileşen ya da bunların çeşitli birleşimlerini 
içerebilir. [24]. Homojen serilerde ölçümlerin değişik olmalarının nedenleri sadece hava olayları ve iklim olmalıdır 
[21]. Doğal olmayan etkilere maruz kaldıklarında homojenlikleri bozulurlar.

1972-2011 arası yılları kapsayan verilerin homojenlik durumlarını belirlemek amacıyla %95 anlam seviyesinde 
uygulanan Kruskall-Wallis varyans analizi testi için diziler kendi içinde 10’nar yıllık alt dönemlere göre 4 grup 
üzerinden değerlendirilmiştir.  Buna göre uygulanan Ki-kare α = 0,05 ve 3 serbestlik derecesi için kritik değeri 
7.814 olmuştur. Kritik değerin üzerindeki Kruskall-Wallis test değerleri dizinin sabit bir varyansa sahip olmadığı 
ve dolaysıyla ortalamasının zamanla değiştiği sonucuna varılır. Burada inhomojenlik durumu, veri dizilerinin orta-
lamasındaki doğal olmayan kuvvetli sıçramaların bir göstergesidir. Çizelge3’te verilen sonuçları incelediğimizde 
mutlak maksimum sıcaklık, tropikal ve yaz günlerinin inhomojenlikleri, anlamlı artış eğilimleri ve serisel bağım-
lılığın etkisi ile açıklanabilir.

4.1.2. Serisel Korelasyon (Otokorelasyon, iç bağımlılık) Testi sonuçları

Otokorelasyon testi bir parametrik test olup seri elemanlarının normal dağıldığını kabul eder [5]. Bu yüzden ön-
celikle bütün dizilere normalite sınaması için Ki-Kare testi uygulanmış ve bu test uygulanırken her dizi için en 
uygun sınıf aralığının seçimine dikkat edilmiştir. Bulunan sonuçlar Çizelge4’te verilmiştir. Buna göre Çumra, 
Karaman ve Seydişehir’in yaz yağışları ile Karaman’ın yıllık toplam yağışlı günlere ait dizileri normal dağılım 
şartlarını sağlamadıkları için bu tür dizilerin logaritmik dönüşümlerle normaliteleri sağlandıktan sonra %95 anlam 
seviyesinde otokorelasyon testi uygulanmıştır. Bulunan sonuçlara göre bazı istasyonların yıllık mutlak maksimum 
sıcaklık, tropikal ve yaz günleri dizilerinde anlamlı düzeyde serisel bağımlılık ortaya çıkmıştır (Çizelge5). 
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Çizelge3. Kruskall-Wallis varyans analizi sonuçları.
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KONYA 0,806 8,511* 5,912 10,271* 2,847 1,560 4,977 2,369 1,102 1,162 1,155
BEYŞEHİR 2,937 9,736* 10,778* 11,052* 2,764 2,949 4,574 2,284 2,470 1,972 4,791
CİHANBEYLİ 0,760 16,402* 23,343* 21,256* 2,813 0,181 1,045 2,641 0,893 2,299 8,028*
ÇUMRA 2,738 10,294* 15,595* 13,334* 0,917 1,088 3,273 4,857 3,631 3,265 0,990
EREĞLİ 0,972 10,738* 14,188* 17,694* 1,556 3,790 2,353 8,869* 1,242 7,814 4,046
KARAMAN 1,594 5,783 7,827* 14,533* 1,120 3,055 3,961 2,607 1,445 3,962 2,939
KARAPINAR 2,435 7,793 9,891* 11,244* 0,745 1,610 1,888 5,827 6,167 2,999 2,136
KULU 4,045 12,750* 15,588* 15,496* 2,971 3,409 2,964 7,559 0,333 3,064 4,440
NİĞDE 1,336 9,832* 14,520* 10,635* 1,278 1,835 1,782 0,690 1,290 16,789* 0,581
SEYDİŞEHİR 1,035 16,544* 10,773* 17,128* 0,356 2,777 4,674 3,973 3,259 3,808 13,946*
AKSARAY 1,688 4,567 4,799 7,403 1,503 0,376 1,570 2,202 0,465 6,824 0,499

(*): İnhomojen değerleri belirtir.
Çizelge4. Çalışmada kullanılan verilerin Ki-Kare testine göre 0,05 olasılıkla normallik sınaması sonuçları  

(Kritik değerler hesaplanan değerin altına yazılmıştır.)
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KONYA
Hesap 5,111 1,836 0,635 1,024 1,221 1,146 1,087 3,381 5,595 0,791 1,363

Ki-K.Krt 7,815 7,815 7,815 5,991 5,991 5,991 5,991 9,488 7,815 5,991 5,991

BEYŞEHİR
Hesap 0,977 1,488 1,448 6,608 1,555 0,355 0,556 1,481 3,309 4,918 0,405

Ki-K.Krt 5,991 5,991 5,991 7,815 5,991 5,991 5,991 5,991 5,991 7,815 5,991

CİHANBEYLİ
Hesap 1,708 3,318 2,590 0,680 2,956 1,282 1,962 4,559 2,281 5,582 0,626

Ki-K.Krt 5,991 9,488 5,991 9,488 9,488 5,991 5,991 5,991 7,815 7,815 5,991

ÇUMRA
Hesap 1,804 2,430 0,841 2,646 1,274 1,698 0,291 1,564 7,94* 2,386 1,677

Ki-K.Krt 5,991 7,815 5,991 5,991 5,991 5,991 5,991 7,815 5,991 5,991 9,488

EREĞLİ
Hesap 1,520 2,680 0,947 2,635 2,366 3,214 3,611 3,744 3,865 0,902 0,524

Ki-K.Krt 7,815 7,815 7,815 5,991 9,488 7,815 5,991 5,991 7,815 5,991 7,815

KARAMAN
Hesap 0,596 1,505 1,773 0,497 1,531 1,867 1,508 2,899 17,37* 0,724 7,20*

Ki-K.Krt 5,991 7,815 7,815 5,991 5,991 5,991 5,991 7,815 11,070 5,991 5,991

KARAPINAR
Hesap 1,681 2,930 0,701 1,444 0,992 2,610 3,885 2,284 0,596 2,679 0,729

Ki-K.Krt 7,815 7,815 7,815 5,991 5,991 9,488 5,991 5,991 5,991 7,815 5,991

KULU
Hesap 2,291 5,296 5,112 1,091 2,543 0,618 0,394 0,460 3,515 3,966 3,535

Ki-K.Krt 9,488 5,991 7,815 5,991 7,815 5,991 5,991 5,991 5,991 5,991 9,488

NİĞDE
Hesap 0,679 3,169 3,937 2,657 1,367 2,353 1,051 4,713 1,624 1,411 0,535

Ki-K.Krt 5,991 5,991 7,815 5,991 7,815 7,815 5,991 9,488 9,488 7,815 9,488

SEYDİŞEHİR
Hesap 3,172 0,957 1,692 0,540 1,483 0,710 4,309 2,090 7,80* 4,713 2,260

Ki-K.Krt 7,815 5,991 5,991 7,815 5,991 5,991 7,815 7,815 5,991 7,815 7,815

AKSARAY
Hesap 4,540 1,871 0,458 2,145 2,245 1,130 0,466 7,554 4,855 0,784 0,581

Ki-K.Krt 5,991 5,991 5,991 7,815 7,815 5,991 5,991 7,815 5,991 5,991 5,991

(*): Ki-Kare testine göre normal dağılım göstermeyen dizileri belirtir.



II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

233

I.CİLT

Çizelge5. Otokorelasyon test sonuçları (α = 0,05; Zkrt alt sınır:-0,346; Zkrt üst sınır: 0,294)
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KONYA 0,108 0,290 0,132 0,222 0,138 0,034 0,119 -0,176 -0,203 0,069 0,034
BEYŞEHİR 0,288 0,419* 0,317* 0,367* 0,000 0,027 0,101 -0,099 -0,092 0,248 0,020
CİHANBEYLİ -0,082 0,504* 0,618* 0,632* 0,095 0,016 -0,047 -0,255 0,001 -0,124 0,016
ÇUMRA 0,062 0,185 0,389* 0,415* 0,198 0,259 0,198 0,113 -0,165 0,251 0,259
EREĞLİ 0,167 0,340* 0,294* 0,445* 0,100 0,147 0,213 0,100 -0,173 0,110 0,147
KARAMAN 0,173 0,290 0,167 0,444* 0,022 0,218 0,093 0,054 -0,262 0,138 -0,104
KARAPINAR 0,100 0,225 0,194 0,376* 0,054 -0,006 0,134 -0,081 0,002 0,140 -0,006
KULU -0,004 0,411* 0,411* 0,430* 0,008 0,095 0,217 0,192 -0,114 -0,074 0,095
NİĞDE -0,083 0,232 0,269 0,267 0,058 0,152 0,157 0,107 -0,203 0,320* 0,152
SEYDİŞEHİR 0,151 0,531* 0,299* 0,498* -0,003 -0,010 0,112 0,001 0,004 0,128 0,002
AKSARAY -0,001 0,015 0,167 0,232 0,150 0,040 0,257 -0,120 -0,101 -0,042 0,040

(*): Serisel bağımlılığı yüksek dizileri belirtir. Altı çizili veriler ise, söz konusu dizinin logaritması alındıktan ve 
normalliği sağlandıktan sonra otokorelasyonları bulunan değerleri belirtir.

4.2. Eğilim Testleri

4.2.1. Mann-Kendall Eğilim Testi sonuçları

Birbirini izleyen değerler arasında ilişkinin bulunması serisel bağımlılığı ortaya çıkardığından, yaz günü ve tro-
pikal günlerdeki serisel bağımlılığın yüksek çıkması normal karşılanabilir. Fakat, yılda bir kez kaydedilen mutlak 
maksimum sıcaklıklarda serisel bağımlılığın yüksek çıkması olmaması gereken bir durumdur.  Çevresel etkiler, 
iklim değişikliği, ölçüm hataları ya da ölçülen parametrenin kendi doğası gibi nedenlerde görülen bu durum sonu-
cunda serisel bağımlılığın yüksek çıkması, eğilimleri etkileyebilir. Bu yüzden öncelikle otokorelasyon katsayıları 
yüksek olan dizilerin Sen Trend Eğim metoduna göre eğimleri hesaplanmıştır. Hesaplanmış eğim ve bir gecikmeli 
otokorelasyon katsayılarına göre yukarıda anlatılan Pre-Whitening yöntemi %5 anlam seviyesinde uygulanarak 
otokorelasyon katsayıları kabul edilebilir düzeye getirildikten sonra Mann-Kendall eğilim testi uygulanmıştır.

Bu ön çalışmadan sonra eğilim analiz sonuçları α = 0.05 önem seviyesindeki ±1.96 kritik değeriyle karşılaştırıla-
rak, Mann-Kendall testine ait sonucun da istatistiksel anlamda önemli olmasına göre eğilimin varlığına karar ve-
rilmiştir. Bu test sonuçları Çizelge6’da toplu olarak verilmiş ve eğilimin yönü çeşitli sembollerle şekiller üzerinde 
gösterilmiştir. Ayrıca, bazı dizilerin anlamlı düzeydeki eğilimler için karşılaştırma yapmak amacıyla eğilim deği-
şimi için hesaplanan u(t) ve u’(t) değişkenlerinin zamansal gösterimi ve yağış miktarlarının zaman dizisi çizimleri 
(grafikleri) yapılarak aşağıda verilmiştir.

4.2.1.a. Yıl içinde mutlak minimum ve maksimum sıcaklık dizilerinde görülen eğilimler

Eğilimin yönü sembollerle Şekil2’de gösterilen yıl içinde en düşük sıcaklıklarda, istasyona göre farklı eğilimler 
görülse de hiçbirinde anlamlı düzeyde değildir. Karaman’ın eğiliminde bir değişim görülmezken Konya ve Çum-
ra’da hafif düşüş, diğer istasyonlarda hafif artış yönünde olduğu görülmektedir.

Yıl içerisinde en yüksek sıcaklıklarda Aksaray hariç, diğer istasyon verilerinde oldukça anlamlı düzeyde artan 
yönde eğilimler ortaya çıkmıştır (Şekil3). Bu durumu, yıl içinde mutlak maksimum sıcaklık dizilerdeki uzun süreli 
eğilimleri ve dalgalanmaları görebilmek amacıyla, yıldan yıla olan değişimleri 7 noktalı Binom süzgeci ile düz-
günleştirilen zaman dizisi çizimleri üzerinde de görmek mümkündür (Şekil4).
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Çizelge6. Mann-Kendall test sonuçları (1972-2011). (α = 0,05;  zkrt = ±1,96)
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NOT: (*): Anlamlı düzeydeki sonuçları, M-K (Orij.): Orijinal dizilere uygulanan Mann-Kendall test sonuçları, (P-
Wh.): Otokorelasyonları yüksek olan (anlamlı düzeyde) dizilere uygulanan Pre-Whitening işlemi sonucunda elde 
edilen dizilere uygulanan Mann-Kendal test sonuçları, Eğim: Pre-Whitening işleminde kullanılan ve Sen Eğim 
metoduna göre örnekten hesaplanan eğim ( β )’leri belirtir.

Şekil2. Yıllık mutlak minimum sıcaklıkların eğilimleri.

 

Şekil3. Yıllık mutlak maksimum sıcaklıkların eğilimleri.

Yıl içinde mutlak maksimum sıcaklıkların zaman dizisi çizimleri (Şekil4) incelendiğinde hemen hemen bütün is-
tasyonlarda sıcaklığın 1980 ile 1996 yılları arasında uzun yıllar ortalamaların altında kaldığı ve 1997’den itibaren 
ortalamaların üzerine çıktığı görülmektedir. Aynı zaman dilimlerinde sıcaklıklardaki bu artışa çevresel etkilerin 
yanında küresel ısınmanın da etkili olduğu düşünülmektedir.
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Şekil4. Yıl içinde mutlak maksimum sıcaklıklardaki değişimler. Yatay kesikli çizgi (-----), uzun süreli ortalamayı 
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gösterir. Dizilerdeki uzun süreli eğilimleri ve dalgalanmaları gösterebilmek amacıyla, yıldan yıla değişimler 7 
noktalı Binom süzgeci ile  (——) düzgünleştirilmiştir.

Mann-Kendall Mertebe Korelasyon testine ait u(t) ve u’(t) değişkenlerinin birbirini kestiği ve daha sonra hiç kes-
mediği yer, eğilimin başlangıç yeri kabul edilmektedir. Teste tabi tutulan dizide eğer anlamlı düzeyde bir eğilim 
mevcutsa u(t) değişkeni zaman içerisinde ±1,96 sınır değerine yaklaşır. 

Yıllık mutlak maksimum dizilerinin Mann-Kendall Mertebe Korelasyon testine göre hesaplanan u(t) ve u’(t) de-
ğişkenlerine göre çizilen eğilimlerin zamansal gösterimi Şekil5 üzerinde gösterilmiştir. Bu şekillere göre eğilimin 
başlangıç zamanları Beyşehir, Ereğli, Karaman, Karapınar, Kulu ve Niğde’de 1985-1986’lı yıllar; Konya, Cihan-
beyli, Çumra, Seydişehir ve Aksaray’da 1991-1992’li yıllar olmuştur. 2000’li yıların başından itibaren Aksaray 
hariç, diğer bütün istasyonlarda eğilimlerdeki artış, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmuştur.
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Beyşehi r  - Yıl l ık mutlak maksimum sıc.
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Cihanbeyl i  - Yıl l ık mutlak maksimum sıc.

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

19
72

19
75

19
78

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

20
02

20
05

20
08

20
11

u 
(t)

 v
e 

u'
 (t

) 

Trendin başlangıcı

Çumra - Yıl l ık mutlak maksimum sıc.
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Ereğl i  - Yıl l ık mutlak maksimum sıc.
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Karaman - Yıl l ık mutlak maksimum sıc.
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Karapınar  - Yıl l ık mutlak maksimum sıc.
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Kulu - Yıl l ık mutlak maksimum sıc.
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Niğde - Yıl l ık mutlak maksimum sıc.
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Seydişehi r  - Yıl l ık mutlak maksimum sıc.
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Aksaray - Yıl l ık mutlak maksimum sıc.
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Şekil5. Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlemesinden elde edilen u(t) (─) ve u’(t) (−) değerlerine göre, 
istasyonların yıllık toplam yaz günü dizilerindeki eğilimlerin zamansal gösterimleri. (-----), normal dağılımın 0.05 
anlamlılık düzeyindeki ± 1.96 kritik değeri gösterir.

Bu eğilimleri daha iyi belirleyebilmek için mutlak maksimum sıcaklık dizisi, karşılaştırmada kolaylık olsun diye 
1972-1991 ve 1992-2011 yıllarını kapsamak üzere 20 yıllık iki dönem halinde incelenmiştir (Çizelge6). Buna 
göre; 1972-1991 döneminde bir çok istasyonun eğilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olamayan bir 
düşüş (soğuma), Ereğli ve Karaman’da anlamlı düzeyde olmayan artış (ısınma), Beyşehir ve Cihanbeyli’de bir 
değişikliğin olamadığı görülmüştür. 1992-2011 arası ikinci dönemde ise; Beyşehir, Kulu ve Seydişehir’de anlamlı 
düzeyde, diğer bütün istasyonlarda istatistiki olarak anlamlı düzeyde olmayan artan yönde eğilimler görülmüştür.

Çizelge6. Mutlak maksimum sıcaklık dizilerinin farklı dönemlere ait eğilimleri.

İSTASYON

Mann-Kendall testi

1972-1991 1992-2011

KONYA -0,586 0,909
BEYŞEHİR 0,032 2,207*
CİHANBEYLİ 0,033 0,651
ÇUMRA -0,618 1,038
EREĞLİ 0,831 0,714
KARAMAN 0,260 1,265
KARAPINAR -0,065 1,298
KULU -0,487 2,109*
NİĞDE -0,389 1,949
SEYDİŞEHİR -1,720 2,012*
AKSARAY -0,097 0,130

(*): Anlamlı düzeydeki eğilimleri belirtir.

4.2.1.b. Yıllık toplam yaz ve tropikal günlerin dizilerinde görülen eğilimler

Ölçülen hava sıcaklığının bazı eşik değerlerine göre belirlenen günlerin (yaz, tropikal ve don olaylı günler) dizi-
lerinde görülen eğilimlerin yönleri aşağıda verilen şekiller (Şekil6 ve 7) üzerinde gösterilmiştir. Görüleceği gibi 
yaz günlerinin uzun süreli dizilerindeki eğilimler Aksaray hariç, diğer bütün istasyonlarda anlamlı düzeyde artan 
yönde olduğu görülmektedir.
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Şekil6. Yıllık toplam yaz günlerindeki Eğilimler.

Şekil7. Yıllık toplam tropikal günlerdeki eğilimler. 

Mutlak maksimum sıcaklık ve yaz günlerindeki anlamlı düzeyde artan yönde eğilimlere benzer durum tropikal 
günlerde de ortaya çıkmıştır (Şekil7).

Bu sonuçlara göre, Konya Kapalı Havzası’nda yaz aylarında termik koşulların artış gösterdiğini, bunun da şehir-
leşmenin ve son yıllarda küresel ölçekte meydana gelen ısınmanın etkili olduğu düşünülmektedir. 

4.2.1.c. Yıllık toplam don olaylı günlerin dizilerinde görülen eğilimler

 
Şekil8. Yıllık toplam don olaylı günlerdeki eğilimler.
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Minimum hava sıcaklığının -0,10C ve daha düşük olduğu don olaylı gün sayılarına ait uzun süreli dizilerin eği-
limlerini incelediğimizde, sadece Ereğli’deki eğilimin anlamlı düzeyde düşüş yönünde olduğunu görmekteyiz. 
Konya’da bir değişim görülmezken, diğer istasyonların eğilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmasa 
da artış ve düşüşlerin olduğu görülmektedir (Şekil8). 

Ereğli’de yıllık toplam don olaylı gün sayısının dizlerindeki eğilimin 1970’lerin başından 1970’lerin sonlarına 
kadar düşüş, sonra tekrar artış yönünde olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak 2000’li yıllardan sonra tekrar bir düşüş 
göstermiştir (Şekil9 ve 10).

Ereğl i  - Yıl l ık top lam don o layl ı günler  sayısı
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Şekil9. Ereğli’de yıllık toplam don olaylı   gün sayısının    u(t) (─) ve u’(t) (−) değişkenleri. 

Ereğl i  - Yıl l ık top lam don o layl ı günler  sayısı
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Şekil10. Ereğli’nin yıllık toplam don olaylı gün sayılarındaki değişimler.

4.2.1.d. Yıllık toplam yağış miktarı dizilerinde görülen eğilimler

1972 - 2011 dönemini kapsayan yıllık toplam yağış miktarı dizilerinin eğilimlerde havza genelinde hafif artış ve 
düşüşler vardır. Ancak, hesaplanan eğilimler hiçbir istasyonda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir (Şe-
kil11). Hafif düşüler Konya, Karapınar, Aksaray ve Kulu’da görülmüştür.

Şekil11. Yıllık toplam yağış miktarlarının eğilimleri.
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 4.2.1.e. Mevsimlerin yağış miktarı dizilerinde görülen eğilimler

Kış mevsiminin uzun süreli toplam yağış miktarı dizilerinin eğilimleri Konya, Kulu ve Aksaray’da anlamlı düzey-
de olmayan düşüş yönünde; diğer istasyonlarda ise, yine anlamlı düzeyde olmayan artış yönünde olduğu görül-
müştür. (Şekil12). Karaman’da ise bir değişim görülmemiştir.

İlkbahar mevsiminin uzun süreli toplam yağış miktarı dizilerinde havzada anlamlı düzeydeki eğilimler, sadece 
Kulu ve Karapınar’da ortaya çıkmıştır (Şekil13).  Bunun yanında anlamlı düzeyde olmasa da havzanın batı kesim-
lerinde yer alan Beyşehir ve Seydişehir’de eğilimlerin artış, diğer kesimlerde düşüş yönünde olduğu görülmektedir.

Şekil12. Kış yağış miktarlarının eğilimleri. 

 
Şekil13. İlkbahar yağış miktarlarının eğilimleri.

İstatistiksel olarak anlamlı düzeydeki eğilimleri olan Kulu ve Karapınar’ın ilkbahar yağış miktarlarındaki bu de-
ğişimleri görebilmek amacıyla, eğilim değişimi için hesaplanan u(t) ve u’(t) değişkenlerinin zamansal gösterimi 
ve yağış miktarlarının zaman dizisi çizimleri (grafikleri) yapılmıştır. Kulu için Şekil14 ve Şekil15’te gösterilen 
bu çizimler incelendiğinde, eğilimin başlangıcı yaklaşık olarak 1978 yılı olduğu görülmektedir. 1993-1996 yılları 
arasında eğilim artan yönde, 1997 yılından itibaren azalan ve bu azalmanın 2005-2011 yılları arasında anlamlı 
düzeyde olduğu görülmektedir.
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Şekil14. Kulu ilkbahar yağışlarının  u(t) (─) ve u’(t) (−) değişkenleri.  
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Kulu - İlkbahar  yağış miktar lar ı
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Sekil15. Kulu’nun ilkbahar yağış miktarlarındaki değişimler.

Karapınar  - İlkbahar  yağış miktar ı
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Şekil16. Karapınar ilkbahar yağışlarının u(t) (─) ve u’(t) (−) değişkenleri.
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Şekil17. Karapınar’ın ilkbahar yağışları.

Kulu’daki benzer durumu Karapınar’ın ilkbahar yağışları için çizilen eğilimlerin zamansal gösterimi (Şekil16) 
ve zaman dizisi çizimleri (Şekil17) üzerinde de görmek mümkündür. Karapınar yağışlarındaki eğilim, 1972’lerin 
başlarından itibaren 2011 yılına kadar genel olarak azalan yönde olsa da eğilimin başlangıcı 1988 yılı olduğu gö-
rülmektedir. 2003 yılından itibaren ise, eğilim azalan yönde anlamlı düzeyde olmuştur.

Yaz mevsiminin uzun süreli toplam yağış miktarı dizileri için hesaplanan eğilimler, hiçbir istasyon için anlamlı 
düzeyde ortaya çıkmamıştır. Hesaplanan bu eğilimler incelendiğinde, Karaman’da bir değişimin olmadığı, Konya 
ve Aksaray’da hafif düşüş, diğer istasyonlarda hafif yükseliş belirtilerinin olduğu görülür (Şekil18). 
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Şekil18. Yaz yağış miktarının eğilimleri. 

Şekil19. Sonbahar yağış miktarlarının eğilimleri.

Sonbahar mevsiminin uzun süreli toplam yağış miktarı dizilerinde ise havzadaki bütün istasyon yağışlarında-
ki eğilimlerin artış yönünde olduğu görülür (Şekil19). Ancak anlamlı düzeydeki artışlar sadece Niğde’de ortaya 
çıkmıştır. Niğde’deki artış eğilimi, yaklaşık olarak 1980’lerin başında ortaya çıkmış ve özellikle 2005’ten sonra 
istatistiksel olarak anlamlı düzeye olmuştur (Şekil20 ve 21). Niğde için çizilen bu şekillerden de görüleceği gibi 
sonbahar yağışlarının Niğde’de 1972-1987 arası artış, 1988-1999 arası düşüş ve 2000-2011 arası tekrar bir artış 
gösterdiği görülmektedir.
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Şekil20. Niğde sonbahar yağışlarının u(t) (─) ve u’(t) (−) değişkenleri.
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Niğde - Sonbahar  yağış miktar lar ı
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Şekil21. Niğde’nin sonbahar yağış miktarlarındaki değişimler.

4.2.1.f. Yıllık toplam yağışlı günlerin dizilerinde görülen eğilimler

Yıllık toplam yağışlı gün sayılarındaki eğilimlerde ise Karapınar’da bir değişim görülmezken, Cihanbeyli’de an-
lamlı düşüş, diğer istasyonlarda hafif düşüş ve artışlar olmuştur (Şekil22).

Şekil22. Yıllık toplam yağışlı günler sayısının eğilimleri.

Cihanbeyli’nin yıllık toplam yağışlı gün sayılarındaki eğilimin başlangıç zamanı 1990’ların başında ortaya çıkmış 
ve 2000’li yılların başından itibaren ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmuştur. Bu durumu yağışlı günler 
dizisindeki eğilimlerin zamansal gösterimi (Şekil23) ve zaman dizisi çizimleri (Şekil24) üzerinde görmek müm-
kündür.

Cihanbeyl i  - Yıl l ık top lam yağışl ı günler  sayısı
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Şekil23. Cihanbeyli yağışlı gün sayılarının u(t) (─) ve u’(t) (−) değişkenleri.
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Cihanbeyl i  - Yıl l ık top lam yağışl ı günler  sayısı
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Şekil24. Cihanbeyli’nin yıllık toplam yağışlı gün sayısındaki değişimler. 

Sonuçlar:

Grafiksel ve istatistiksel olarak yaptığımız bu çalışmada önemli gördüğümüz bazı sonuçları şu şekilde belirtmek 
mümkündür:

Grafiksel olarak incelendiğinde;

1. Yıllık mutlak maksimum sıcaklıklar grafiksel olarak incelendiğinde, hemen hemen bütün istasyonlarda sıcak-
lığın 1980 ile 1996 yılları arasında uzun yıllar ortalamaların altında kaldığı ve 1997’den itibaren ortalamaların 
üzerine çıktığı görülmektedir. Aynı zaman dilimlerinde sıcaklıklardaki bu artışa çevresel etkilerin yanında küresel 
ısınmanın da etkili olduğu düşünülmektedir.

İstatistiksel olarak (Mann-Kendall eğilim testi ile) incelendiğinde;

2. Yıllık mutlak maksimum sıcaklık dizisi 1972-1991 ve 1992-2011 yıllarını kapsamak üzere 20 yıllık iki dö-
nem halinde incelendiğinde, 1972-1991 döneminde bir çok istasyonun eğilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde olamayan bir düşüş (soğuma), Ereğli ve Karaman’da anlamlı düzeyde olmayan artış (ısınma), Beyşehir 
ve Cihanbeyli’de bir değişikliğin olamadığı görülmüştür. 1992-2011 arası ikinci dönemde ise; Beyşehir, Kulu ve 
Seydişehir’de anlamlı düzeyde, diğer bütün istasyonlarda istatistiki olarak anlamlı düzeyde olmayan artan yönde 
eğilimler görülmüştür.

3. Yıllık mutlak maksimum, yıllık tropikal ve yaz günlerindeki eğilimler anlamlı düzeyde artış yönünde olması, 
Konya Kapalı Havzası’nda yaz aylarında termik koşulların artış gösterdiğini, bunun da şehirleşmenin ve son yıl-
larda küresel ölçekte meydana gelen ısınmanın etkili olduğu düşünülmektedir. 

4. İlkbahar yağışlarındaki eğilimler, Kulu ve Karapınar’da anlamlı düzeyde azalan yönünde olmuştur. 

5. Sonbahar yağışlarında havza genelindeki eğilimlerde artışlar görülse de sadece Niğde’de anlamlı düzeyde artan 
yönünde olmuştur. 

6. Yıllık toplam yağışlı gün sayılarının eğilimlerinde sadece Cihanbeyli’de anlamlı düzeyde azalan yönünde ol-
duğu görülmüştür. Bunların dışında diğer dizilerde anlamlı düzeyde artan ya da azalan yönde eğilimler tespit 
edilmemiştir.

Bu değişim ve eğilimlerin meydana gelmesinde; kuşkusuz iklimlerin uzun süreler içindeki değişimleri, sanayileş-
me, şehirleşme, tarımsal alanların sulanması ve havzadaki bazı göl ve sazlıkların kuruması gibi faktörlerin etkisi 
vardır. Konya Kapalı Havzası’nın yağış azlığı ve toprak yapısının yer yer çoraksı özellik göstermesi gibi faktörle-
rin yanında yaz sıcaklıklarındaki bu artışların devam ediyor olması, kuraklığın bu alanlarda daha da etkili olmasını 
tetikleyecek ve başta tarımsal alanlar ve enerji sektörü olmak üzere birçok sektör olumsuz etkilenecektir. Özellikle 
Kulu ve Karapınar’ın ilkbahar yağışlarında eğilimlerin anlamlı düzeyde azalan yönde olması, bu yörelerde hubu-
batın ilkbahar aylarında gelişme döneminde olması nedeniyle rekolte düşüşleri beklenebilir. 

Daha önce Türkeş (1998) tarafından yapılan bir çalışmada karasal iç ve doğu bölgelerinin bir bölümü ve Güney-
doğu Anadolu Bölgesi, iklim etmenleri ve bitki örtüsü dikkate alınarak, çölleşmeye eğilimli kurak araziler olarak 
değerlendirilmiştir [23]. Zaman zaman rüzgâr erozyonunun da etkili olduğu bu alanlarda (Karapınar yöresi), ta-
rımsal faaliyetler nedeniyle son yıllarda yeraltı su seviyelerinde önemli düşüşler olmuş, birçok sulak alan kurumuş 
ya da kuruma noktasına gelmiştir.
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Ülkemizde meydana gelen çevre tahribatları ve yanlış arazi kullanımı sonucunda topraklarımızın %86’sı aşınma-
ya maruz kalmıştır [19]. Örneğin, İç Anadolu’da çeşitli nedenlerle sulak alanların azalması ya da bilinçli olarak 
azaltılması, bu alanlardan atmosfere nem taşınmasını azalttığından, bahar aylarında sıkça rastladığımız konvektif 
yağışların azalmasına neden olma ihtimali vardır.  Bu da aslında kuraklığı tetikleyen bir başka faktördür.

Yakın zamanda Türkiye için yapılan model sonuçlarına göre, tüm mevsimler için 1971-2000 periyoduna göre 
2013-2040, 2041-2070 ve 2071-2099 periyotlarının havza bazlı sıcaklık ve yağış farkı için 2099’a kadar ilk pe-
riyotta sıcaklık artışı  (1-1.5°C) sınırlıyken özellikle son periyotta (2070-2099) Kıyı Ege ve Güney Doğu Anado-
lu’da yaz sıcaklıklarında artış (4-5°C) dikkat çekmektedir. Yağışlarda ise, ilk periyotta Marmara, Kıyı Ege ve Batı 
Akdeniz’de sonbahar ve kış yağışlarında artışlar gözlenirken, özellikle son periyotta Doğu Akdeniz, Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde kış ve ilkbahar yağışlarında azalmalar gözlenmektedir [2].

Türkiye için yapılan ve yapılacak olan bu modelleme çalışmalarının sonuçları dikkate alınarak, bölgesel ölçekli 
kuraklık izleme ve risk değerlendirme faaliyetleri yürütülmelidir. Yürütülecek bu faaliyetlerin sonuçları ise, su ile 
bağlantılı bütün sektörlerle paylaşılmalı ve buna göre üretim sistemlerinde düzenlemeler yapılmalı, bitki desenleri 
bölge bazında belirlenmelidir. 
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KÜRESEL ISINMANIN ORTA ANADOLU BÖLGESİ YAĞIŞLARINA ETKİSİ
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Özet: 

Bu çalışmada Orta Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, Konya, Kayseri, Karaman ve Afyon illerinin yıllık toplam 
yağmurlarında meydana gelen değişimin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle yıllık toplam yağmur 
verilerinin homojenliği Mann-Whithney U testi ile analiz edilmiştir. Yıllık toplam yağmur serilerindeki mevcut bir 
trendin yön ve büyüklüğünü ortaya çıkarmak için Mann-Kendal (MK) ve Theil-Sen Egim (TSE) testleri  istatistik 
analiz için kullanıldı. Ayrıca, trendin başladığı yaklaşık noktanın belirlenmesinde Mann-Kendal Mertebe Korelas-
yon (MKMK) testi uygulandı. Konya ve Karaman istasyonların yıllık toplam yağmurlarında %5 önem seviyesinde 
MK testine göre azalan trendin olduğu belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Yıllık toplam yağmur, Mann-Kendal, Theil-Sen Egim test, Mann-Kendal Mertebe Korelas-
yon test

Effect of Global Warming on Rainfalls occurred in Middle Anatolian Region

Abstract: In this study, the impact of global warming was aimed to detect variation in annual total rainfalls of  
Ankara, Konya, Kayseri, Karaman and Afyon provinces located in the Middle Anatolian Region. The homogene-
ity of the annual total rainfall series were first tested by using Mann-Whithney U approach before applying trend 
analysis techniques. The Mann-Kendal (MK) and Theil-Sen Slope estimator (TSE) statistics to detect the direction 
and magnitude of an available monotonic trend in any given data were used for the statistical analysis of annual 
total rainfall data sequences. Besides, the sequential version of Mann-Kendal rank test (SVMK) to determine the 
approximate starting point of a trend was also applied the data set. The decreasing trend was detected at the central 
stations of Konya and Karaman provinces according to at 5% significance level.

Key Words: Annual total rainfall, Mann-Kendal, Theil-Sen Slope estimator, sequential version of Mann-Kendal 
rank test

1. GİRİŞ

Bugün içinde yaşadığımız küreyi etkileyen en önemli çevre sorunu olarak küresel iklim değişikliği kabul edil-
mektedir. Küresel ısınma atmosferdeki artan sera gazlarının etkisi ile sıcaklık artışına neden olmakta ve bunun bir 
sonucu olarak hidrolojik çevriminin normal işleyişi değiştirmektedir. Özellikle sıcaklık artışı ile yüksek buharlaş-
manın bir sonucu olarak kimi yerlerde şiddetli yağışlar meydana gelirken kimi yerlerlerde de daha fazla kuraklığın 
yaşanacağı tahmin edilmektedir. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak ekosistem olumsuz olarak etkilenmektedir 
(IPCC, 2007). IPCC (2013)’de insan faaliyetlerinin neden olduğu küresel ısınmayla dünyanın çoğu yerlerinde sı-
caklık ve yağış paterninde miktar ve mevsimsel olarak değişimlerin olduğu buna ilaveten şiddetli yağış olaylarının 
sayısında da artışın olduğu bildirilmiştir. Karabulut ve Cosun (2009) da Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinin iklim 
değişimine hassas olduğunu bildirmiştir. Giorgi (2006) Akdeniz havzasının gelecekteki olası ekstrem yağışlar an-
lamında en hassas bölgeler arasında olduğunu bildirmiştir.  

Küresel ısınma ile ilgili yapılan çoğu çalışmalarda iklim değişikliğinin varlığının tespitinde izlenen yol iklim pa-
rametrelerinin zamana bağlı değişimlerinin saptanması üzerine olmuştur. Genel anlamda trend analizleri ile iklim 
değişikliğinin varlığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla parametrik ve non-parametrik yöntemlerden yararlanıl-
mıştır. Ancak araştırmacılar daha çok non-parametrik yaklaşımlarla iklim elemanlarındaki değişimi analiz etmiş-
lerdir. Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde herhangi bir dağılıma uyma zorunluluğu bulunmayan Mann-Ken-
dal yaklaşımı yaygın olarak kullanılmıştır (Some’e et al.,2012; Duhan and Pandey , 2013; Gümüş ve Yenigün 
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,2006; Kahya ve Kalaycı, 2004; Şimşek ve ark. 2013; Yurekli ve ark., 2004). Tabari and Talaee (2011) de İran’da 
41 istasyondan elde ettiği yıllık ve mevsimsel yağış serilerindeki trendi inceledi ve yıllık yağışlarda önemli azalan 
trendin olduğunu saptadı. Sayemuzzaman and Jha (2014) de USA’da 249 istasyondan elde ettiği yağış serilerindeki 
değişimi inceledi ve kış yağışlarında artan, sonbahar yağışlarında ise azalan önemli trendin olduğunu belirledi. 
Partal ve Kahya (2006), Türkiye’de 96 yağış istasyonundan elde ettiği yağışları incelediler ve Türkiye’nin batı ve 
güney kesimlerinde yağışlarda önemli azalmanın olduğunu belirttiler. Erbekçi (2006), Türkiye’de Akdeniz yağış 
rejimi bölgesi dışında diğer bütün yağış rejimi bölgelerinde artış eğilimi gösteren istasyonların sayıca fazla olduğu-
nu bildirmiştir. Bulut ve ark. (2006) da lineer regresyon, Mann-Kendall ve Sen yöntemi ile Atatürk barajının iklim 
elemanları üzerine etkisini incelediler. Sonuçta bazı iklim elemanlarında (sıcaklık ve bağıl nem) artış, toplam ya-
ğışta ise bir değişme olmadığını, rüzgar hızında ise azalma olduğunu saptadılar. Buyukyıldız ve Yılmaz (2011) de 
Türkiye’de bazı göllerin su seviyelerindeki değişimi Mann-Kendall mertebe korelasyon testi ile analiz ettiler. Yer-
delen (2013) Susurluk havzasındaki akımların değişiminin analizinde Mann-Kendall mertebe korelasyon testini 
kullandı. Şimşek v ark. (2013) bazı meterolojik verilerin trend analizini Mann-Kendall mertebe korelasyon testi ile 
yaptılar. Croitoru et al.(2012) sıcaklıktaki değişimin analizini Mann-Kendall mertebe korelasyon testi ile belirledi.

Bu çalışmada Orta Anadolu Bölgesinde bulunan Ankara, Konya, Kayseri, Karaman, Afyon ilerinde ölçülen ya-
ğışlarda meydana gelen değişimin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla bahsedilen istasyonlardaki yağış verile-
rindeki değişimi saptamak amacı ile Mann-Kendal Mertebe Korelasyon (MKMK) testi uygulanmış ve yağmur 
serilerindeki değişim belirlenmeye çalışılmıştır.  Bundan başka bahse konu olan serilere Mann-Kendal testi ile 
Theil-Sen eğim testi uygulanarak trendin büyüklük ve eğimin yönü belirlenmiştir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Bu çalışmada, Orta Anadolu Bölgesinde bulunan Ankara, Konya, Kayseri, Karaman, Afyon ilerinin yağış istasyon-
larında ölçülen yıllık toplam yağmur miktarları materyal olarak kullanılmıştır. Bu amaçla adı geçen istasyonların 
yıllık toplam yağmur verisi ayrı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada yağmur serilerindeki değişimin analizi ile 
ilgili izlenecek yöntemler aşağıda açıklanmıştır. Ancak yağmur serilerindeki değişimin varlığının analizinden önce 
her yağış istasyonunun yıllık toplam yağmur serilerinin homojenliği Mann-Whithney U (MWU) testi ile analiz 
edilmiş ve homojenlik göstermeyen verilere çift birikimli eğri yöntemi kullanılarak verinin homojen hale getiril-
mesi sağlanmıştır.

2.1. Mann-Kendall Mertebe Korelasyon (MKMK) Testi

İstasyonların yıllık yağmur serilerindeki trendin varlığını saptamak için kullanılan non-parametrik olan  MKMK 
testi iklim ve çevre ile ilgili bir çok çalışmada kullanılmaktadır (Kadioglu, 1997; Kosif, 2001; Bisai ve ark., 2014). 
Bu test aşağıda açıklanan aşamalarda gerçekleştirilir (Sneyers, 1990; Smadi ve Zghoul, 2006).

Önce gerçek serinin ( ix )  rankları ( iy )  tarihsel sırada olacak şekilde artan dizilimleri yapılır.

Daha sonra ( ni ,...,1, =iy ) ye karşılık gelen gerçek değer kendinden önce gelen ( 1,...,1, −= ijjy ) değerleri 
ile karşılaştırılır ve kaç kez büyük olduğu sayıca belirlenir ( in )Daha sonra MKMK testi için “ t ” parametresi 
aşağıdaki ilişkiden saptanır.

∑
=

=
n

1
ii nt       (1)

Bu parametrenin ortalama, )E(ti  ve varyansı, )var(t i  aşağıda verilen ilişkilerden elde edilir.

4
1)i(i)E(t i

−
=      (2)

t       (3)

Eşitlik 1’de verilen “ t ” parametresi, Eşitlik 2 ve 3’te verilen ortalama ve varyans ile asimtotik olarak normal 
dağılım gösterdiği kabul edilmektedir.  Mann-Kendall Mertebe Korelasyon test istatistiği Eşitlik 4 ile belirlenir.

)var(t
)E(tt)u(t

i

i
i

−
=      (4)
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Bu işlemlerden sonra )(tu i′  serileri elde edilir. Bunun için 1. maddede açıklananın tersine yani tarihsel olarak 
gözlenmiş en son gözlemden başlanmak üzere ilk gözlenen seriye doğru sıra sayıları (ranklar) artan dizilim şek-
linde verilerek yukarıda ilişkilerden )(tu i′  serileri hesaplanır.

Elde edilen her u(t)  değerine bağlı olarak gözlem serilerindeki değişimin varlığına yorum yapılır. Hesaplanan 
u(t)  değerlerinin sıfıra yakın değerler alması değişimin olmadığı yönünde yorumlanırken, ±1.96 ya eşit ve daha 
büyük değerler alması veride değişimin varlığı hakkında bilgi vermektedir. Elde edilen u(t)  ve (t)u′  değerleri-
nin zamana bağlı olarak grafiklenmesi ile değişimin başladığı yıl hakkında yaklaşık olarak bilgi sahibi olunabil-
mektedir. Bu amaçla elde edilen u(t)  ve (t)u′  değerlerinin eğrilerinin kesiştiği nokta trendin yaklaşık başladığı 
noktayı göstermektedir. Bu çakışma noktasından sonra u(t)  değerlerinin grafiği yukarı doğru bir yöneliş göster-
mesi seride artan trendin varlığını, aşağıya doğru bir yöneliş göstermesi azalan trendin varlığını göstermektedir. 
Göz önüne alınan veride trend yok ise bu iki grafik birbirlerine çoğu zaman yakın giderler.

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Araştırmada göz önüne alınan Orta Anadolu Bölgesinde yer alan Ankara, Konya, Kayseri, Karaman ve Afyon 
illerinin merkez meteoroloji istasyonunda gözlem süresi (Çizelge 1) boyunca ölçülen yıllık toplam yağmur mik-
tarlarındaki homojenlik analizi Mann-Whithney U (MWU) testi yapılmış ve sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir. 
Çizelgeden görülebildiği üzere %5 önem seviyesinde istasyonların yıllık zaman serilerinin homojenliğiyle ilgili 
hipotezin kabul edildiği anlaşılmaktadır. Konya ve Karaman istasyonlarına ait yıllık zaman serilerinin homojenliği 
ile ilgili test istatistiğinin olasılık değerleri (% P) Standart Normal Dağılımın kritik değerine (±1.96) karşılık gelen 
%5 olasılığa oldukça yakın çıkmıştır.  Bu sonuçlara göre yıllık yağış serilerine tutarlılık analizi yapılmamıştır. 

Çizelge 1. Mann-Whithney U test sonuçları

Meteoroloji
İstasyonları

MW U
Gözlem YıllarıZu P %

Ankara -0.200 0.842 1970-2013
Konya -1.734 0.083 1975-2006
Kayseri -0.598 0.550 1975-2012

Karaman -1.953 0.051 1975-2013
Afyon -1.056 0.291 1993-2013

Araştırmada göz önüne alınan Ankara, Konya, Kayseri, Karaman ve Afyon illerinin merkez meteoroloji sitas-
yonunda ölçülen yağmur miktarlarının toplanmasıyla elde edile yıllık toplam yağmur miktarlarındaki değişimi 
belirlemek amacıyla Duhan ve Pandey (2013) de verilen Mann-Kendal (MK) testi, değişimin yönünü belirlemek 
için de Theil (1950) ve Sen (1968) de verilen Theil-Sen Eğim yöntemi uygulandı ve sonuçlar Çizelge 2’de verildi. 
Çizelge 2’den de görülebildiği gibi %5 önem seviyesinde Standart Normal dağılımın tablo değeri olan kritik Z-tablo 
değeri 1.645 değeri, Konya ve Karaman illeri merkez meteoroloji istasyonları için elde edilen yıllık toplam yağmur 
serilerinin MK testinden hesaplanan MKZ  test istatistiği değerlerinden daha küçük olmuştur. Bu sonuca göre belir-
tilen istasyonların yıllık toplam yağmur miktarlarında trend yoktur şeklindeki hipotez kabul edilmemiştir. Ankara, 
Kayseri ve Afyon illerinin yıllık toplam yağmur miktarlarında trend yoktur şeklindeki hipotez kabul edilmiştir. Bu 
sonuçları yıllık yağmur miktarlarının homojenliğiyle ilgili yapılan MWU test sonuçları da desteklemektedir.  Kon-
ya ve Karaman illerinin yıllık toplam yağmur miktarlarıyla ilgili MK test sonuçları ve Theil-Sen Eğim sonuçları, 
bu illerin yağmur miktarlarında azalmanın olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 2. Mann-Kendal test sonuçları

Meteoroloji
İstasyonları MKZ

P (%)
medQ

 Ankara -0.16 0.436 -0.139
Konya -2.25 0.012 -3.383
Kayseri 0.10 0.540 0.146

Karaman -2.60 0.005 -2.263
Afyon -0.09 0.464 -0.061
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Çalışmada istasyonların yıllık toplam yağmur miktarlarındaki değişimin varlığı Mann-Kendal Mertebe Korelas-
yon (MKMK) testi ile araştırılmış ve elde edilen sonuçlar Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1, u(t) ve (t)u′  eğrilerin 
birbirlerine karşı konumlarını göstermektedir. Bu test ile ilgili yöntem kısmında açıklandığı üzere Ankara, Kay-
seri ve Afyon illeri için elde edilen şekillerden görüleceği üzere u(t) ve (t)u′  eğrileri birbirlerine yakın olarak 
gitmişlerdir. Bu sonuçlar yağmur serilerindeki değişimi açıklayan yukarıda verilen diğer istatistiki testlerle bezer-
lik göstermektedir.  Konya ve Karaman illeri için MKMK testinden elde edilen u(t) ve (t)u′  eğrileri, Konya ili 
için 1995 yılında çakışarak u(t) eğrisi aşağı yönde azalan bir eğime sahip olurken, Karaman ili için 1978 yılında 
bu eğriler çakışarak u(t) eğrisi bu zamandan sonra azalan eğime sahip olmuştur. Bu sonuçlara göre Konya ve 
Karaman illerinin merkez meteoroloji istasyonu için elde edilen yıllık toplam yağmur miktarlarının azalan deği-
şim gösterdiği belirlenmiştir.
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Şekil 1. Mann-Kendal Mertebe Korelasyon testiyle yıllık toplam yağmur miktarlarındaki değişim  

KAYNAKLAR
Bisai, D., Chatterjee, S., Khan, A. 2014. Detection of regognizing events in lower atmospheric temperature time series (1941-

2010) of Midnapore Wheather Observatory , West Bengal, India. Journal of Environment and Earth Science, 4: 61-66.

Bulut, H., Yeşilata, B., Yeşilnacar, M.İ. 2006. Atatürk baraj gölünün iklim üzerine etkisinin trend analizi ile tespiti. GAP V. 
Mühendislik Kongresi, 26-28 Nisan, Şanlıurfa.



II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

253

I.CİLT

Buyükyıldız, M., Yılmaz, V.  2011. Türkiye’deki bazı göllerin su seviyelerindeki değişimlerin incelenmesi.e-Journal of New 
World Sciences Academy, 6: 1061-1073.

Croitori, A.E., Holobaca, I.H., Lazar, C., Moldovan, F., Imbroane, A. 2012. Air temperature trend and the impact on winter 
wheat phenology in Romania. Climate Change, 111: 393-410.

Duhan, D., Pandey, A., 2013. Statistical analysis of long term spatial and temporal trends of precipitation during 1901–2002 at 
Madhya Pradesh, India. Atmospheric Research, 122: 136-149.

Erbekci, E. (2006) Türkiye’de yağış olasılığının zamansal ve alansal değişimleri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. 

IPCC., 2007. Climate Change 2007: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.

IPCC., 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.

Giorgi, F. 2006. Climate change Hot-Spots. Geophysıcal Research Letters, 33: L08707.

Gümüş, V., Yenigün, K. 2006. Aşağı Fırat Havzası akımlarının trend analizi ile değerlendirilmesi. Yedinci Uluslararası İnşaat 
Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi,11-13 Ekim,  Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Karabulut, M., Cosun, F. 2009. Precipitation trend analyses in Kahramanmaras province. Cografi Bilimler Dergisi, 7: 65-83. 

Kahya, E., Kalayci, S., 2004. Trend analysis of streamflow in Turkey. Journal of Hydrology, 289: 128–144.

Kadıoğlu, M.1997.Trends in surface air temperature dat over Turkey. International Journal of Climatology, 17: 511-520.

Kosif, K. 2001. Samsun ilinde iklim trendleri. DSİ Teknik Bülteni, 98: 3-13.

Partal, T., Kahya, E. 2006 Trend analysis in Turkish precipitation data. Hydrological Processes, 20: 2011-2026.

Sayemuzzaman, M., Jha, M.K. 2014. Seasonal and annual precipitation time series trend analysis in North Carolina, United 
States. Atmospheric Research, 137: 183–194.

Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall’s tau. Journal of the American Statistical Association, 
63: 1379–1389.

Smadi, M.M., Zghoul, A. 2006. A sudden change in rainfall characteristics in Amman, jordan during the mid 1950s. American 
Journal of Environmental Sciences, 2: 84-99.  

Sneyers, S., 1990. On the Statistical Analysis of Series of Observations. Technical note no. 5 143, WMO No 725 415, Secretar-
iat of the World Meteorological Organization, Geneva.

Some’e, B.S, Ezani, A., Tabari, H. 2012. Spatiotemporal trends and change point of precipitation in Iran. Atmospheric Re-
search, 113: 1–12.

Şimşek, O., Gümüş, V., Soydan, N.G, Yenigün, K., Kavşut, M.E., Topçu, E. 2013. Hatay ilinde bazı meteorolojik verilerin gidiş 
analizi. SDU International Technologic Science, 5: 132-144. 

Tabari, H., Talaee, P.H., 2011. Temporal variability of precipitation over Iran: 1966–2005. Jounal of Hydrology, 396: 313–320.

Theil, H., 1950. A rank invariant method of linear and polynomial regression analysis. Part 3. Netherlands Akademie van Wet-
tenschappen, Proceedings, 1397–1412.

Yerdelen, C. 2013.Susurluk havzası yıllık akımlarının trend analizi ve değişim noktasının araştırılması. DEÜ Mühendsilik 
Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15: 77-87.

Yürekli, K.,  A. Kurunc, A., Simsek, H. 2004. Prediction of Daily Maximum Streamflow Based on Stochastic Approaches. 
Journal of Spatial Hydrology, 4: 1-12.



II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

254

I.CİLT

KONYA İLİ İÇİN BAĞCILIK AÇISINDAN İKLİMSEL İNDİSLERİN İRDELENMESİ
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Türkiye, asmanın gen merkezi olması yanında çok eski ve köklü bir bağcılık kültürüne sahiptir. Konya’da top-
lam olarak 99061 da bağ alanı bulunmaktadır. Konya bağ alanları Türkiye bağlarının %2,2’sini oluşturmaktadır. 
Konya’daki bağ alanlarının üzümün değerlendirme şekillerine göre dağılımı 60229 da alanda (%61) çekirdekli 
sofralık, 37567 da alanda (%38) çekirdekli kurutmalık, 1015 da alanda (%1) şaraplık, 170 da alanda çekirdeksiz 
sofralık, 80 da alanda çekirdeksiz kurutmalık üzüm üretimi yapılmaktadır (Eşitken ve ark.2012).

Ülkemizde bağcılık hemen hemen her yerde yapılmasına karşın bağların gerek su kaynaklarının yetersizliği ge-
rekse halkın ön yargısı nedeniyle yeterince sulanmadığı görülmektedir. Kurak koşullarda yapılan sulamanın genel 
olarak asma gücünü, tane iriliğini ve verimi artırdığı ancak en büyük etkisinin renk ve aroma gibi şıra kompozis-
yonu üzerine olduğu bilinmektedir.  Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışlarda azalmalar olabileceğinden 
kısıtlı su kaynaklarının tarımda daha etkin kullanımının sağlanması ve bağcılıkta iklim faktörleri arasındaki ilişkiyi 
daha iyi belirlemek için bazı biyoklimatik indislerin (Hidrotermik indis, Heliotermik indis, Hidrometrik indis ve 
Kuraklık İndisi) belirlenmesi önem arzetmektedir.  

Bu çalışma da Konya ili meteoroloji istasyonunun 1984-2013 yılları arasında ki iklim verileri ele alınmıştır. Çalış-
mada Konya ili iklim verilerine göre bağcılık açısından hidrotermik ve kuraklık indisi 0,4 ve heliotermik indis 9,9 
ve hidrometrik indis 2645,5 C.mm olarak belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kuraklık, bağcılık, biyoklimatik indisler

Climatological Index was Examined in Terms of Viticulture in Konya Province

Turkey has very old and a deep-rooted culture of viticulture in addition to center of gen origin for vine. Due to the 
(one of the) gene center(s) of grapes,Turkey has a very old and deep-rooted culture on viticulture. Total viticulture 
areas in Konya are 9,906.1 ha. Konya viticulture areas are 2,2 % of Total Turkey viticulture areas. According to 
usage of the grapes, vineyard area distribution in   Konya is 6.022.9 ha (61%) fresh consume (seeded varieties), 
3,756.7 ha (38 %) seeded raisins, 101.5 ha (1%) vine types 17 ha seedless fresh consume types and 8 ha seedless 
raisin (Esitken et al. 2012)

Although there are almost everywhere vineyards in the country, irrigation being done not enough due to either 
water source deficit or prejudice of farmers. It is known that irrigation improve yield, berry size especially berry 
color and aroma under the drought condition. There are expected to drought depend on global climate change more 
will be sensed seriously, also rainfall will significantly decrease. We need to ensure more effective use of water in 
agriculture due to global warming. It is important to determine some bioclimatic indices (Hidrothermal index, He-
liotermik index, drought index and hydrometric index) for better identify the relationship between climatic factors. 

In this study the climate data are discussed that meteorological station in the province of Konya between 1984 
-2013. hydrothermal and drought index, heliotermik index and hydrometric index are determined to respectively 
0,4 , 9,9 and 2645,5 C.mm according to the data in terms of climate wine-growing province of Konya. 

Key Words: Drought,  viticulture, bioclimatic indices 
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1.GİRİŞ

Kuraklık, yağışın uzun yıllar ortalamasından daha az gerçekleşmesi ile ortaya çıkan ve herhangi bir zaman ve 
herhangi bir yerde meydana gelebilecek olan doğal bir iklim olayıdır. Etki derecesi, süresi ve zamanının tahmin 
edilmesi son derece zor olan kuraklığın etkileri, insan faaliyetleri ile de yakından ilişkilidir. Sanayi devriminden 
sonra atmosfere salınan sera etkisi yapan gazların miktarının artması ile dünya, yapay bir iklim değişikliği sürecine 
de girmiştir. Küresel anlamda yeryüzünün ve su kütlelerinin ortalama sıcaklığı 1861’den beri artış göstermektedir. 
Bu artış 20. yüzyıl boyunca 0.8 °C düzeyinde olmuştur (IPCC, 2001).

Türkiye’nin kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alması, özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde 
suyun ekonomik kullanımını zorunlu kılmaktadır. Türkiye’nin 98 milyar m3 yıllık yenilebilir yerüstü potansiyeli-
ne, 14 milyar m3 güvenli çekim sınırlarında yeraltı suyu da eklendiğinde, ülkenin su potansiyeli 112 milyar m3 e 
ulaşmaktadır. Türkiye’de kişi başına yıllık yaklaşık 1500 m3 su düşmektedir. Bu miktar Türkiye’nin kurak dönem-
lerde ciddi sorunlarla karşılaşabileceği anlamına gelmektedir (DSİ 2008).

Yenilebilir su kaynaklarının % 40 dan fazlasının tüketildiği bölge ve ülkeler, iklim değişikliği sonucunda ortaya 
çıkan yağış eksikliklerine çok duyarlıdır. Avrupa Çevre Ajansının yaptığı çalışmalara göre, Akdeniz havza Ülkeleri 
ve Türkiye 2030 yılında yenilenebilir su kaynaklarının %40 dan fazlasını tüketen şiddetli su stresi çeken ülkeler 
grubuna girecektir. Türkiye akarsu havzalarında yapılan yağış ve akış eğilim analizlerine göre, son 50 yılda Batı, İç 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan havzalarda akış ve yağışların önemli azalma gösterdiği saptanmıştır.

Yapılan eğilim analizleri sonuçlarına göre, Akdeniz havzası ve Ortadoğu gibi su stresi çekilen bölgelerde yağışlar 
geçen yüzyılda % 20 ye varan oranlarda azalmıştır. Aynı dönemde, nüfus artışı, kentsel endüstriyel ve tarımsal 
gelişmeler sosyal refah düzeyinin yükselmesi sonucunda su talebi % 100 den fazla artmıştır. İklim modelleri, 21. 
yy da Türkiye’nin yer aldığı bölgede yağışların % 20 den fazla azalma göstereceğini ortaya koymaktadır (Anaç, 
2008). 

İklim değişimine yönelik çalışmalar; Su kıtlığı, besin üretimi ve iklim değişiminin karmaşık biçimde birbirine bağ-
lı olduğu, atmosferdeki CO2 ve ısıyı tutan diğer gaz miktarlarındaki artış sonucu oluşan ısınmanın, suyun küresel 
dağılımını etkileyeceği, sera gazlarının yoğunluğundaki iki kat artışın, dünya ısısını 1.5-4.5 °C, buharlaşma ve 
yağışları ise %7.5-15 artıracağı, ancak, yağışlar düzensiz olacağından, bazı bölgelerin çok, bazılarının ise az yağış 
alacağı ve bu gibi sorunlu bölgelerin uzun dönemde süresiz bir su kıtlığına neden olacağını öngörmektedir. Tüm 
dünya gibi, Türkiye’nin de bu gelişmelerden payına düşeni alacağı, görünen en endişe verici gelişmenin ise, su 
fakiri bir ülke yolunda olduğu, yağışlarda azalmanın yanı sıra, buharlaşmanın artacağı ve yüksek basınç kuşağının 
kuzeye kayarak, ülkemizde tropikal iklime benzer koşulların egemen olacağını öne sürmektedir (Korukçu, 2007). 

İklim değişmelerinin en önemli sonuçlarından birisi, belki de en önemlisi, su kaynakları üzerindeki olumsuz etki-
leridir. Yağışın sabit olduğu varsayıldığında, yüzey akışlarının, küresel ısınmaya bağlı olarak %30 dolayında azala-
cağı hesaplanmaktadır. Subtropikal kuşakta, Akdeniz makroklima alanı içerisinde kalan ülkemizde, yıllar arasında 
büyük yağış değişkenlikleri mevcuttur. Ayrıca, coğrafi bölgelerdeki iklim farklılıkları nedeniyle su kaynaklarımızı 
oluşturan yağışlar, ülke yüzeyinde eşit dağılmadığı gibi, mevsimlere göre de önemli farklılıklar göstermektedir. 
Kömüşçü ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada, Güneydoğu Anadolu Proje alanında iklim değişimine bağlı 
olarak yağış miktarı değişmese bile 2 °C’lik sıcaklık artışı ile toprak neminde % 4 ile % 43,  4 °C’lik sıcaklık artışı 
ile % 8 ile % 91 azalma olabileceği belirtilmektedir(Önder, 2007).

Isı ortalamasının 1 derece artması iklim şartlarının 200 kilometre kuzeye kayacağını gösteriyor. Hâlbuki üzüm 
cinsleri üretildikleri bölgelere uyum sağlamışlardır. Küresel ısınma ile kuzey bölgeleri ısındığında bu bölgenin 
üzüm çeşitleri ve bu üzümlerden yapılan şarapların kimyalarının ve yapılarının ne durumda olacağı ve üzüm ye-
tişmeyen soğuk bölgelerde bağlar kurulup şaraba uygun üzümler yetiştirilmesi bağcılık açısından yeni araştırma 
konuları olacaktır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, belirli bir ısıya kadar sıcaklığın artması şarabın kalitesini 
arttırmakta, ama belirli bir ısıdan fazlası şarabın kalitesini bozmaktadır. Ülkemiz açısından Anadolu’nun kurak ve 
sıcak bir iklime girmesiyle tarımda büyük değişimler yaşanacağını, özellikle Karadeniz’de bağcılık ve şarapçılığın 
giderek önem kazanacağını beklenmektedir. 2050 yılında dünyadaki tüm şarap bölgeleri ideal ısılarının üzerinde 
olacaklar ve bazı bölgeler bu durumdan diğerlerine göre çok daha fazla etkilenecek ve bunun sonucunda belki 
bağlar kurumaya yüz tutacaktır.  Sıcak iklimlerde şeker/asit dengesini korumak zordur. Küresel ısınmanın etkisiy-
le kurak alanlarda bağ yetiştiriciliğinin devam ettirilebilmesi için bağlarda toplam yaprak alanını azaltan kültürel 
uygulamalara ağırlık verilmesi, dikim aralık ve mesafesinin arttırılması ve damla sulama sistemlerinin devreye 
girmesi çözüm olabilecektir. 
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Kuraklık analizi sonucunda kurak dönemlerin belirlenmesi ülkenin uzun vadeli ekonomik ve sosyal planlamaları 
açısından gereklidir. Bu nedenle Dünyada ve Türkiye’de kuraklık ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve kuraklık in-
disleri geliştirilmiştir. kuraklığın şiddetinin, süresinin ve büyüklüğünün tanımlanmasına olanak sağlayan kuraklık 
indisleri, kuraklık oluşumunun analiz edilmesinde ve kuraklık yönetiminde son derece önem taşımaktadır (Lana 
ve ark. 2001). 

Bağcılıkta; Derece-gün göstergesi (Winkler İndisi), Branas Heliotermik Göstergesi, Hidrometrik Gösterge (Bra-
nas), Enlem Derecesi-Sıcaklık Göstergesi (Jackson ve Cherry indisi), Kuraklık İndisi ve yararlanılan başlıca Bi-
yoklimatik Göstergelerdir. Konya iklim değerleri dikkate alınarak bu indekslerin hesaplanması ve değerlendiril-
mesi bölgedeki bağcılığın niteliği hakkında karar verilmesine yardımcı olacaktır.

 2. MATERYAL ve YÖNTEM

2.1.Materyal

Konya ili Anadolu Yarımadası’nın ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde, şehrin kendi adıyla anılan 
Konya bölümünde yer almaktadır. Konya, coğrafi olarak 36041’ ve 39016’ kuzey enlemleri ile 31014’ ve 34026’ 
doğu boylamları arasında yer alır. Konya ilinde yarı kurak iklim koşulları hüküm sürmektedir. 

Konya Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan uzun yıllık (1977-2013) ortalamalara göre; yıllık ortalama sıcaklık 
11.5 °C’dir. Aylık sıcaklık ortalamaları açısından en soğuk ay -0.3°C ile Ocak ayı, en sıcak ay ise 23.5 °C ile 
Temmuz ayıdır. Yıllık ortalama toplam buharlaşma 1312,8 mm, ortalama toplam yağış miktarı ise 317.8 mm olup 
yağışların büyük bir kısmı Mayıs ve Aralık aylarında düşmektedir. Yağışların %24.3’ü Sonbahar, %31.0’ı Kış, 
%33.8’i İlkbahar ve %10.9’u Yaz mevsiminde düşmektedir. Ortalama bağıl nem %59 olup, bağıl nem miktarları 
%42 ile %77 arasında değişmektedir. En düşük bağıl nem Temmuz ayında, en yüksek bağıl nem ise Aralık ayında 
gerçekleşmektedir. 

Konya’da toplam olarak 99061 da bağ alanı bulunmaktadır. Konya bağ alanları Türkiye bağlarının %2,2’sini oluş-
turmaktadır. Konya’daki bağ alanlarının üzümün değerlendirme şekillerine göre dağılımı 60229 da alanda (%61) 
çekirdekli sofralık, 37567 da alanda (%38) çekirdekli kurutmalık, 1015 da alanda (%1) şaraplık, 170 da alanda 
çekirdeksiz sofralık, 80 da alanda çekirdeksiz kurutmalık üzüm üretimi yapılmaktadır. Konya ilindeki bağ alanla-
rının %45’i (45000 da) Hadim ilçesinde bulunmaktadır. Bunu %16 ile Bozkır (15400 da) ve %14 ile Güneysınır 
(14000 da) ilçeleri takip etmektedir. Diğer tüm ilçelerin bağ varlığı toplam bağ alanlarının %25’ini oluşturmaktadır 
(Şekil.1). (Eşitken ve ark.2012).

Şekil 1. Konya’da bağ alanlarının ilçelere göre dağılımı

Konya’da toplam olarak 61535 ton üzüm üretimi yapılmaktadır.  Bu miktar Türkiye’de üretilen üzümün %1.5’ini 
oluşturmaktadır.  Konya’da üretilen üzümün değerlendirme şekillerine göre dağılımı, 31153 ton çekirdekli kurut-
malık (%51); 29373 ton çekirdekli sofralık (%48); 899 ton şaraplık (%1.5) ; 83 ton çekirdeksiz sofralık ve 27 ton 
çekirdeksiz kurutmalık olarak belirlenmiştir. (Şekil 2).
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Şekil 2. Konya’da üzüm üretiminin ilçelere göre dağılımı

Konya’da üzüm üretiminin %54’ü (33390 ton) Hadim’de gerçekleşmektedir. Bozkır’da %13’ü (8160  ton)  ve  
Güneysınır’da  %12’si  (7160  ton)  üretilirken,  kalan  miktar  (%21),  diğer   ilçelerde üretilmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Konya’da üzüm üretiminin ilçelere göre dağılımı

Çalışmada Konya ili meteoroloji istasyonu 1984-2013 yılı arası 30 yıllık iklim verileri kullanılarak yapılmıştır.

Veriler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ort. Sıc. (C0) -0.3 1.1 5.4 10.9 15.6 20.2 23.5 23.1 18.6 12.4 5.6 1.4

Ort. Rüzgar hızı (m/s) 1.8 2.3 2.5 2.3 2.1 2.4 2.7 2.4 2.0 1.7 1.7 1.8

Toplam yağış ort. (mm) 3.13 4.35 6.04 7.01 8.40 10.24 11.15 11.58 9.34 7.10 5.58 3.06

Günlük top. Güneş. süresi 34.8 25.0 25.2 38.3 41.0 21.5 6.9 5.0 11.0 30.9 35.8 42.4

Nisbi nem(%) 76,2 70,5 62,9 58,1 55,3 47,2 42,1 42,7 46,9 59,2 69,9 76,7

Çizelge 1. 1984-2013 yılları 30 yıllık ortalama iklim verileri
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2.2. Yöntem

Bağcılık açısından iklimin makroklima (bölge düzeyinde), mezoklima (parsel düzeyinde) ve mikroklima (asma 
düzeyinde) olmak üzere üç göstergesi esas alınmaktadır (Carbonneau, 2001). Asmanın biyo-ekolojik potansiyeli 
dikkate alınarak, iklim istekleri ile biyolojik reaksiyonları arasındaki ilişkiler, indeks adı verilen rakamsal gösterge 
ve ifadelere dönüştürülmüştür. Bu göstergeler kullanılarak bir coğrafi bölgede bağcılığın yapılıp yapılmayacağına 
ve niteliğine ilişkin rakamsal sınırlar elde edilmiştir (Çelik, 2007)

 Ayrıca Jones, (2007) bir bölgede yetişebilecek çeşitleri belirlerken vejetasyon periyodu ortalama sıcaklığını 
esas almış ve buna göre serin, serin-ılıman, ılıman ve sıcak olmak üzere dört grup oluşturmuştur (Çizelge 2). Elde 
edilen iklim değerlerinden vejetasyon periyodu sıcaklık ortalaması hesaplandığında 17.8°C bulunmuş ve bu değer-
le Konya ili (topoğrafik yapısı dikkate alındığında) ılıman bölgenin sınırlarında bulunmaktadır. Buna göre bölgede 
yetiştirilebilecek bazı çeşitler Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. Vejetasyon Periyodu Ortalama Sıcaklıklarına Göre Bağcılık Bölgelerinin Sınıflandırılması Ve Çeşitlerin Yetiştirilebildikleri Sıcaklık 
Aralıkları (Jones, 2007).

Bazı biyoklimatik indisler aşağıda verilmiştir:

2.2.1. Gün-derece Göstergesi [Winkler İndisi (IW)]

10°C’ nin üzerindeki sıcaklıkların toplamı Etkili Sıcaklık Toplamı’ dır (EST). Ekonomik anlamda bağcılık 
yapılabilmesi için etkili sıcaklık toplamının en az 900 gün-derece olması gerekmektedir. Kuzey yarımkürenin 
bağcılık kuşağı için (30°-50° kuzey enlemleri) vejetasyon periyodu olarak kabul edilen 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri 
arasındaki değerler esas alınır.

Bu hesaplama;            30 Ekim IH= ∑ (Tmi - 10˚C) formülüne göre yapılmaktadır  1 Nisan (Vaudour, 2003; 
Carbonneau, 2007).
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          Tmj = Günlük ortalama sıcaklık (°C)

Konya ili için için IW hesaplandığında

    30 Ekim IH= ∑ = 3727 gün-derece olarak bulunmuştur.

    1 Nisan

Hesaplanan bu yaklaşık değere göre Konya ve çevresi rakım farklılıkları da dikkate alındığında IW sınıflama-
sında V. Bağcılık bölgelerinde yer almaktadır.

Çizelge 3. Winkler İndeksi’ne Göre Gün-Derece Sınıflandırması (Carbonneau, 2007)

IW 
Bölgesi

IW derece-gün Örnekler

I <1371 Geisenheim, Geneve, Dijon, Viyana, Coonawara, Bordoeaux
II 1371-1649 Odessa, Napa, Budapeşte, Bükreş, Santiago
III 1650-1926 Montpellier, Milano
IV 1927-2205 Venedik, Mendoza, Cap
V ≥2205 Palermo, Fresno, Alger, Hunter

2.2.2. Hidrotermik Gösterge

Öztürk ve ark.’nın 2001’in belirttiğine göre, SELYANINOV, asmanın su ihtiyacının doğal yollardan (yağışlar) 
karşılanabilirliğinin değerlendirilmesi yağış miktarı ile değil, hidrotermik değeri (∑Px10)/∑T˚ ile doğru olduğunu 
ifade etmektedir. Araştırmacıya göre Mayıs- Temmuz döneminin ortalama 0,6-0,8 sınırlarındaki bu değeri, ince-
lenen bölgenin sıcaklık ve yağış oranının, asmanın su tüketimini doğal yollardan karşılandığının göstergesidir. 

Konya ili 1984-2013 yılı meteoroloji istasyonu verilerine göre hidrotermik indis değeri ortalama 0,4 bulunmuştur. 

2.2.3. Branas Hidrometrik Göstergesi

IHT bağ hastalıklarının (özellikle Mildiyö ve Çürüme) gelişimini izlemek amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle 
çevre kültürel işlemler açısından zor şartlarda bulunan Vitis vinifera türüne ait çeşitlerde 9000 ile 10000°C.mm de-
ğerlerinden sonra hastalık riski oldukça fazladır (Carbonneau ve ark., 2007). IHT 2500°C.mm’ nin altında olduğu 
durumlarda Mildiyö riski bulunmamasına rağmen bu değer 2500-5100°C.mm arasında seyrettiğinde risk nispeten 
artmaktadır. 5100°C.mm’ den yüksek değerlerde ise Mildiyö ve çürüme açısından bağlarda yüksek risk söz konusu 
olmaktadır (Çelik, 2007).         

30 Ekim IHT = ∑ T.P formülü esas alınarak yapılmaktadır             1 Nisan (Carbonneau, 2007).

T= Aylık ortalama sıcaklık (˚C)

P= Aylık ortalama yağış (mm)

Konya iline ait değerlerle hesaplama yapıldığında: IHT= 2645,5C.mm civarında bulunmuştur. 

Bulunan bu değer bölgede mildiyö ve çürüme riskinin çok az olduğunu göstermektedir.

2.2.4.Branas Heliotermik Göstergesi

Branas tarafından 1946 yılında geliştirilen bu gösterge aşağıdaki formülle ifade edilmektedir: Kuzey yarım küre-
de HI alt sınır 2.6 değeridir (Branas 1946). 

Heliotermik İndis (HI)=X.H.10-6

X= Yıllık etkili sıcaklık toplamı (˚C)

H= Yıllık toplam güneşlenme süresi (saat)
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Konya ili için;

Heliotermik İndis (HI)= 3726,9 ˚Cx2651,3saatx10-6 = 9,8

Fransa’da bu değerler 2.95 (Angers) ile 6.68 (Perpignan) arasında değişirken, İspanyada 4,4 (Rioja) ile 11,5 (Ba-
leares) arasında değişmektedir. Montpellier’de bu değer 5.24 iken dünyaca ünlü şarapların üretildiği Bordeaux’da 
ise 4,0 civarındadır (Vaudour, 2003). Konya ilinin 9,9 heliotermik indis değeri asma yetiştirmek için sıcaklık ve 
güneşlenme yönünden uygun iklim koşullarına sahip bir il olduğunu göstermektedir. 

2.2.5.Enlem Derecesi-Sıcaklık Göstergesi (ESİ, Jackson ve Cherry İndeksi)

Asmada vejetasyon süresinin uzunluğu ve iklimin uygunluğu üzerine asmanın bulunduğu enlem derecesinin de 
etkili olduğu belirlenmiştir. Buna dayanarak enlem derecesi-sıcaklık indisi (ESİ) hesaplanmaktadır (Çelik, 2007).

Enlem derecesi-Sıcaklık İndisi (ESİ)= T . (60-E)

T= Yıl içinde en sıcak ayın ortalama sıcaklığı (˚C),

E= Bağın bulunduğu enlem derecesi,

60= Kuzey ve Güney yarım kürede kültür asmasının yayıldığı en son enlem derecesini göstermektedir. 

Konya için Enlem Derecesi-Sıcaklık İndisi (ESİ)= 23,5˚C . (60 - 37˚37’) Enlem Derecesi-Sıcaklık İndisi (ESİ)= 
540,5 olarak hesaplanmıştır. ESİ değerlerine göre bağ alanları iklim yönünden A, B, C, D olmak üzere 4 gruba 
ayrılmıştır (Çelik, 1998). Konya İli D grubunda (ESİ>380) yer almakta olup yüksek sıcaklık isteyen üzüm çeşitle-
rinin büyük çoğunluğunun yetiştirilmesine uygun gözükmektedir (Çizelge 4).

Çizelge 4. ESİ Grupları (Çelik, 2007)

2.2.6.Kuraklık İndisi

Bu gösterge vejetasyon dönemi içindeki toplam yağışın, 10°C üzerindeki yıllık toplam aktif sıcaklığa oranı ve 
bunun 10’ la çarpılmasından bulunan değerdir. 

     K= (P/ta).10

     P= Vejetasyon devresindeki toplam yağış (mm),

    ta= Yıllık toplam aktif sıcaklık (˚C)

Konya ili için K=(147,1/3873,8)x10   K= 0.37 olarak bulunmuştur.

K’ nın 1’ den küçük olan değerleri yağışın yetersiz, dolayısıyla kuraklık olduğunu; 1’ e yakın veya 1’ den büyük 
değerler yağışın yeterli olduğunu göstermektedir (Çelik, 2007). Konya ilinde kuraklık indisi oldukça düşük bir 
değer vermiş ve yağışların yetersiz olduğunu ifade etmektedir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER

Konya ili uzun yıllar ortalamasına göre yağış açığının yüksek olduğu görülmüştür. Yağış açığının yüksek olduğu 
ayların vejetasyon dönemini tamamıyla kapsaması sulamayı ve suyun etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Kü-
resel iklim değişikliği senaryoları içinde gelecek yıllarda yağışlarda azalma bununla birlikte evapotraspirasyonda 
artış öngörülmektedir. Bölgede yeterli yerüstü su kaynaklarının bulunmaması ve yer altı su kaynaklarının kullanıl-
ması vejetasyon döneminde su seviyeleri hızlıca düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle sulamada yüzey sulama 
yerine basınçlı sulama yani kontrollü sulamanın yaygınlaştırılması gerekmektedir.  Özellikle toprak ve asma su 
potansiyelleri üzerine çalışmaların yoğunlaştırılması yerinde olacaktır.
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ÖZET

Küresel iklim değişikliği,  küresel ısınma yoluyla atmosferde ve okyanuslarda ortalama sıcaklıkların normal de-
ğerlerin üstünde oluşmasıyla ortaya çıkar.  Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, 
seller ve taşkınların şiddeti ve sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme etkili 
olmaktadır. Bu durum temiz su kaynaklarını, kullanılabilir tarım alanlarını, yerleşim alanlarını, turizm ve sanayii 
bölgelerini doğrudan etkilemektedir.  Bu etkilerin en aza indirilmesi için ülkeler daha fazla kaynak ayırmak zorun-
dadırlar.    Etkili önlemler alınmadığı takdirde, küresel ısınmanın gelecekteki etkileri,  bugün öngörülenden daha 
ağır olabilecektir.

Bu çalışmada, küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve ekonomik etkileri dikkate alınarak kamu harcamaları üze-
rine ülkemize etkileri değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler : Küresel Isınma, Küresel İklim Değişikliği, Kamu Harcamaları, Sera Gazları, Ekonomi, 
Çevre

Global Climate Change Impacts On Public Expenditure 

ABSTRACAT

 Gloabal Climate Change is caused by Global Warming which occurs due to above average temperatures in the at-
mosphere and oceans. Due to Global Warming we have witnessed increased occurenences of hurricanes and floods 
and in some parts of the World we can see with increased intensity and frequency long term severe droughts and 
desertification.  Areas directly affected include fresh water resources available for agriculture, residential areas, 
tourism and industrial areas. To minimize and combat the effects of global warming  countries have to allocate 
more resources.  If effective measures are not taken now, then the future effects of global warming may be more 
severe than anticipated today. 

In this study, we will look at the causes of global climate change and the economic impact on our country, taking 
into account the impact of public spending and it’s effects will be evaluated.

Key words: Global warming, Global Climate Change, Public Expandure, Greenhouse Gases, Economi, Environ-
mental

GİRİŞ 

Küresel ortalama sıcaklık XIX.yüzyıldan sonra  ortalama 0.75 °C  artmıştır. Fosil yakıtla çalışantüm elektrik 
santrallerini kapatsak, tüm uçak, araba, ve tren ve gemileri durdursak, orman yangınlarınıengellesek bile, hala 0,6 
°C daha ısınma yaşanacaktır. Çünkü atmosfer zaten havaya bırakmış olduğumuz sera gazları sayesinde açığı ka-
patmaktadır. Dolayısıyla sanayi öncesi dönemlerle kıyaslandığında, dünya için olası en az sıcaklık artışı 1,4 civa-
rındadır. Yani, en azından bu kadarını durdurmak için yapabileceğimiz bir şey yok.( Walker, G., King, D,S.;2009)  
Son yıllarda   yaşadığımız kuraklık, don, dolu olayları, aşırı sıcaklar şiddetli yağışlar, insanların doğaya verdiği 
zararın bir sonucu olarak ortaya çıkamaktadır. İklim değişikliğini yerel ölçekte değil, genel olarak küresel ölçekte 
ve kısa vadeli değil uzun vadeli değerlendirmek gerekir. Çünkü iklim değişikliklerindeki artış, beraberinde iklim-
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sel coğrafyanın değişimesine neden olacaktır. 

Türkiye küresel iklim değişikliğine dair  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı’nın 2011 yılında  yayımlanmış “İklim Değişikliği 
Ulusal Eylem Planı 2011-2023” adlı raporuna sahip, ama pratikte uygulanabilirliği için ciddi endişeler taşımaktadır. 
Gün geçtikçe dünyada ve ülkemizde nehirler ve göller başta olmak üzere su kaynakları kuruyor,  tarım arazileri ve 
ormanlar azalıyor.  Birbirini tetikleyen olumsuz koşullar çığ etkisi oluşturarak,  iklim değişikliğindeki süreci daha 
da hızlandırıyor. 

Kısa vadede ekonomik etkileri ile anlayabildiğimiz iklim değişikliğini, artan gıda fiyatları ile zaten görmeye 
başladık.  Uzun vadede bunun faturası,  sadece fiyat artışları şeklinde olan ekonomik problemler ile karşımıza 
çıkmayacağı kesin. Sosyal problemler, güvenlik, yoksulluk, göç, açlık, suç oranlarında artış ile daha maliyetli 
olacaktır.  

Yerel yönetimlerin imar planlarının çevreye etkiler hesaplanmadan ranta bağlı olarak oluşturulması,  tarım araz-
ilerinin imara açıldığı, akarsu, göl ve denizlerin özel şirketlere kiralanması yoluyla meydana gelen çevre kıyımı 
dikkate alınması gereken önemli bir konudur.

Küresel İklim Değişikliği 

Tanımı

Küresel iklim değişikliği,  küresel ısınma sonucunda, diğer iklim öğelerinin de (hava hareketleri, yağışlar, nemli-
lik, vb.) etkilenerek, dünya ikliminin uzun jeolojik dönemlerin aksine, son 15-20 yıl gibi kısa bir dönemde hızla 
değişmesini ifade eden bir kavramdır. Daha dar anlamıyla bu terim sıcaklık artışı ile birlikte, yukarda sayılan diğer 
iklim öğelerinin de tüm karalar ve sular dünyasında dramatik bir şekilde değişimi anlamını taşımaktadır.(Çepel, 
2008) 

Küresel iklim değişikliğini; belirli olmayan zamanlarda meydana gelen hava halleri değişikliği ile karıştırmamak 
gerekir. Örneğin belirsiz zamanlarda veya herhangi bir mevsimde meydana gelen kuraklık (örneğin bizde kış 
kuraklığı) veya yaz kuraklığı olan bölgelerde yağışlı yazlar olayı “hava değişikliği” olarak nitelenir yani iklim 
değişikliği değildir.(TEMA;2014) Küresel ısınma, insanların neden olduğu faaliyetler sonucunda meydana gelen 
ve “sera gazları” olarak nitelenen bazı gazların artması sonucunda, yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ve katı yer 
kürenin dış sıcaklığının yapay olarak artmasıdır. 

Küresel İklim Değişikliğinin Nedenleri

İklim,  belirli bir zaman diliminde, belirli bir yerdeki hava durumu ortalamasıdır. 

İklim değişikliği, karşılaştırabilir dönemlerde gözlenen doğal değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak 
dünya atmosferinin yapısını olumsuz yönde etkileyebilecek insan faaliyetleri sonucunda iklimde meydana gelen 
kalıcı değişiklerdir. Bu açıdan küresel ısınmanın yapay olarak meydana gelmesi ve iklim değişikliğinin ortaya 
çıkmasında önemli bir etkendir. Küresel ısınmanın çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunların en önemlileri, 

• Fosil yakıt kullanımıyla sera gazlarının, özellikle karbondioksitin anormal derecede artarak atmosferde birik-
mesi,

• Bitki örtüsünün, özellikle ormanların tahribi ve yok edilmesi,

• Hızlı ve çarpık kentleşme,

• Hızlı sanayileşme. 

olarak sıralanabilir. (Çepel, 2008)

Fosil yakıtların kullanılmasından dolayı artan sera gazları ile hızlı sanayileşme temel olan iki faktördür. Kü-
resel ısınmayı etkileyen bu faktörler içinde ormansızlaşma ve çarpık kentleşme etkileri ikinci derece etkiye 
sahiptirler.  Ancak her biri dolaylı olarak birbirini tetikleyerek bir neden- sonuç sirkülasyonu oluşmaktadır.

Küresel İklim Değişikliğinde Sera Gazlarının Etkisi

Küresel iklim değişikliğinin en temel belirleyicisi sera gazlarının artışıdır. Küresel ısınmada en büyük payı 
alan sera etkisi güneş ışığından gelen dalgalı radyasyonun bir kısmı doğrudan atmosfer tarafından uzaya ve-
rilirken, bir kısmı da yeryüzü tarafından emilir. Isınan yeryüzünden salınan uzun dalgalı radyasyonun önemli 
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bir bölümü tekrar atmosfer tarafından emilir. Atmosferdeki gazların kısa dalgalı güneş ışınlarına karşı çok 
geçirgen, yeryüzünden verilen uzun dalgalı radyasyona karşı, biriken sera gazları nedeniyle daha az geçirgen 
olması sonucunda, yere yakın kısımların beklenenden daha fazla ısınması olayına sera etkisi denilmektedir.

Şekil:1 Sera Etkisi

Kaynak: http://www.eie.gov.tr

Sera etkisininin aşamalarını maddeler halinde ifade edecek olursak;

1.Güneşten gelen kısa dalgalı ışınların % 51’ i yeryüzü tarafından tutulur. Bu enerji ile yeryüzü ısınır. 
2.Yeryüzü tarafından emilen bu enerjinin bir kısmı atmosfere geri gönderilir. 
3.Güneşten gelen enerjinin bir kısmı yeryüzüne ulaşmadan atmosferden uzaya geri döner. 
4. Isınan yeryüzünden bir kısım enerji uzun dalgalı ışınlar hâlinde atmosfere verilir. Bu enerjinin bir kısmı atmosferde-
ki sera gazları tarafından tutulur. Bu tutulan enerji atmosferin alt kısımlarını ısıtır. Bu ısınma atmosferin sera etkisidir. 
5.Sera gazları tarafından tutulan enerjinin bir kısmı yeniden uzaya geri verilir. 
6. Yeryüzünden uzaya verilen enerjinin bir kısmı doğrudan uzaya gider.

1.1.1.1.	 Sera Gazlarının Türleri

Kirleticiler atmosferde yer alış durumlarına göre birincil ve ikincil kirleticiler şeklinde iki temel sınıfta toplanırlar. 
Birincil kirleticiler, atmosfere kirletici kaynaklardan doğrudan salınan kirleticilerdir. İkincil kirleticiler ise atmos-
ferde bulunan birincil kirleticiler ile atmosferik özellikler arasındaki kimyasal girişimler sonucunda meydana gelir.
(Zeydan, Ö. Yıldırım, Y. (2007).

Karbondioksit: Bilinin en yaygın sera gazı türüdür. Sanayileşme ile birlikte fosil yakıtların (petrol ve türevleri, 
kömürlerin ve doğal gaz vb.) kullanılması sonucunda atmosfere karışmaktadır. Atmosferdeki  karbondioksit mik-
tarı,   %80 – 85’i fosil yakıtların kullanılmasından , %15-20’si de canlıların solunumundan ve mikroskobik canlı-
ların organik maddeleri ayrıştırmasından kaynaklanmaktadır. Küresel ısınmada önemli bir  etkendir. Atmosferdeki 
ömrü 50 – 100 yıldır.

 Halokarbonlar: Karbon atomu en az bir tane halojen( flor, klor, iyodun ve bromin ) içeren insan yapımı bir gaz 
olan bileşimlerdir. Sprey gazlarında itici gaz olarak, yumuşak ve sert köpük üretiminde, soğutma ve iklimlendirme 
gibi çeşitli sanayi ve endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. Halokarbonlar ozonun delinmesi ve sera gazı etkisi 
oluşturmaktadır.( Başaran,  Özgener ;2013. “Doğaya Zararlı Halokarbon Soğutkanların Çevresel Etkileri ve Alınan 
Önlemler,” Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 640, s. 45-53.) En fazla bilinenleri kloroflorokarbonlar (CFC’ler), 
Hidrocloroflorokarbonlar (HCFC’ler)  ve Hidroflorokarbonlar’dır (HFC’ler). Yoğunlukları diğer sera gazlarının 
çok altında olup karbondioksitten 3.000-13.000  kat  küresel ısınmada etkili olurlar. Doğal olarak çok nadir mey-
dana gelirler. Atmosferde 400 yıl kadar kalabilirler.

 Kloroflourkarbon Gazları (CFC-H): Bu sera gazları için doğal kaynak yoktur. Spreylerdeki püskürtücü gazlar, 
soğutucu aletlerde kullanılan gazlar, bilgisayar temizleyiciler, bu gazların başlıca yapay kaynaklarıdır. Atmosferin 
üst kısmına ulaştıklarında serbest kalarak ozonla bileşim yapar. Küresel ısınmadaki payları % 22  oranındadır.

Metan: Organik artıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucunda meydana gelmektedir. Başlıca kaynakları pi-
rinç tarlaları, çiftlik gübreleri, çöp yığınları ve bataklıklardır. Etki payı % 13 kadardır. Küresel ısınmada karbondi-
oksite göre 23 kat daha fazla etkilidir. Atmosferde kalış süresi 11-12 yıldır.
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 Ozon:  Başlıca kaynağı, egzoz gazlarının 2/3’ünü oluşturan azot oksitlerdir. Güneşin ışınlarına bağlı olduğu için 
(geceleri üretilmez) miktarı çok değildir. Küresel ısınmadaki sera etkisi % 7 kadardır.

Azot Oksitleri: Kaynakları egzoz gazları, fosil yakıtlar ve organik maddelerdir. Küresel ısınmadaki payı % 5’dir. 
Isıyı tutmada Karbondioksitten 200-300 kat daha etkilidir. Ancak atmosferdeki miktarı karbondioksite göre daha 
azdır. Atmosferde kalış süresi 150 yıldır. Atmosferde artmasında azot içeren gübreler, lağım suyuyla temas etmiş 
bitkiler ana sebebi olabilir. 

Su Buharı: Küresel ısınmada sera etkisi bakımından en başta gelir. Ancak yeryüzüne yakın atmosfer içindeki mik-
tarı çok nadir hallerde yükselir. Bol miktarda bulunduğu atmosfer katmanı genellikle bulutların oluştuğu yüksek-
lerdeki atmosfer tabakalarındadır. O nedenle daha çok güneşten gelen ışınları tutmada ve yükseklere yansıtmada 
(albedo:) etkilidir. Atmosferdeki yoğunlukları değişir. Soğuk hava az su tuttuğundan dolayı kutuplarda su buharı 
çok azdır. Bunun aksine tropik bölgelerde ise atmosferdeki rutubet % 4’e kadar su buharı içerebilir. İnsan aktivite-
lerinin su buharı oluşumu üzerindeki etkisi çok azdır.

Bitki Örtüsünün, Özellikle Ormanların Tahribi Ve Yok Edilmesi

Ormansızlaşma, tarımsal faaliyetler sonucu ekolojik bitki örtüsünün değiştirilmesi ya da yok edilmesi, küresel  
ısınmaya neden olacaktır. Küresel ısınmanın temel faktörü atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasıdır. Or-
manlar karbondioksiti kullanarak atmosferden çeker.

	 Ormanların azalması küresel ısınmayı arttırmaktadır.

	 Her yıl yaklaşık 13 milyon ha orman alanı ormansızlaşma sonucu yok olmaktadır, ancak son yıllarda 
yapılan ağaçlandırmalar ve ormanların doğal yollarla alanlarını genişletmesi sonucu net orman kaybı 7 
milyon hektara kadar düşmüştür.(Ataş, Çiftçi; 2007)

	 Ormansızlaşma, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonunun yaklaşık % 20’sinden sorumlu tutul-
maktadır.

Hızlı ve Çarpık Kentleşme

Hızlı nüfus artışı ve kentlerde nüfus yoğunlaşması, topoğrafik ve meteorolojik şartlara göre şehirlerin yanlış yer-
leşmesi ve dolayısıyla çarpık kentleşme şehirlerimizde görülen hava kirliliğini artırmaktadır.   Kış aylarında ısınma 
amacıyla soba ve kaloriferlerde genellikle odun, kömür, fuel-oil ve doğal gaz yakılmaktadır. Soba veya kalorifer 
kazan bacalarından karbonmonoksit (CO), kükürtdioksit (SO2), azotdioksitler (NOx) ve partikül maddeler (is, 
kurum ve toz) etkileri itbari ile küresel ısınmaya neden olacaklardır. 

 Hızlı sanayileşme

Fabrikaların bacalarından çıkan kimyasal gazlar, tozlar ve dumanlar çevreyi  kirletmektedir. Fabrikalar üretim fak-
törlerinden olan  enerji ihtiyacını karşılamak kullandıkları  yakıtlar ve üretim esnasında  oluşan katı ve gaz atıklar,  
baca ile havaya atılarak kirliliğe neden olmaktadır. Sanayileşme yerinin uygun seçilememesi, kirliliğe neden olan 
girişimcilerin çevre duyarlılığına sahip olmaması ve gerekli yasal düzenlemelerin yetersiz olması sanayileşmenin, 
küresel ısınmaya dolayısıyla küresel iklim değişikliğine neden olacak etkilerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri3

Küresel iklim değişikliğinde, son otuz yıllık gözlemsel veriler, özellikle sıcaklık artışı olmak üzere bölgesel iklim 
değişikliğinden pek çok fiziksel (kar, buz ve donmuş toprak; hidroloji ve kıyı süreçleri) ve  biyolojik (karasal, 
denizel ve tatlı su) sistemlerin gözle görülebilir şekilde etkilendiğini ortaya koymuştur.   En önemlileri aşağıda 
başlıklar halinde verilmiştir. Doğal sistemler

Buzul göllerinin sayılarında ve büyüklerinde artış; 

Permafrost alanlardaki zemin özelliklerinde değişim ve dağlık alanlarda kaya çığlarında artış;  Arktik ve Antarktik 
bölgedeki bazı ekosistemlerde değişimler, 

Hidrolojik sistemler

3 Not: Bu başlık hazırlanırken 2007 tarihli Küresel Isınmanın Etkileri ve  Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporu dikkate alınmıştır.
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Buzul ve karla beslenen akarsularda ilkbahar maksimum akım tarihlerinin daha erken gerçekleşmesi ve akım de-
ğerlerinde artış,

Bir çok bölgede göl ve akarsu sıcaklığında artış ve buna bağlı olarak termal yapıda ve su kalitesinde değişim, 

Karasal Biyolojik Ekosistemler

İlkbaharda bitkilerde erken yapraklanma; kuş göçleri ve yumurtlama gibi fenolojik ve biyolojik olayların daha 
erken tarihlerde gerçekleşmesi; 

Bitki ve hayvan türlerinde kutuplara doğru kayma,

1980’lerin başından itibaren yapılan uydu gözlemlerin sonuçlarına göre, son ısınma nedeniyle uzayan termal bü-
yüme önemine bağlı olarak ilkbaharda bitki örtüsünde daha erken yeşerme,

Deniz ve tatlı su ekosistemleri 

Artan su sıcaklığı ile buz örtüsü, tuzluluk, oksijen düzeyleri ve sirkülasyondaki değişikliklere bağlı olarak; 

 Yüksek enlem okyanuslarında alg, plankton ve balık varlığında azalma,

 Yüksek enlemlerde ve yüksek enlem göllerinde alg ve zooplankton sayısında artış,

 Akarsulardaki balıklarda a ve erken göçler,

3.	 Küresel İklim Değişikliğinin Kamu Harcamaları Üzerine   Etkileri

İnsanların bir arada yaşamasından dolayı ortaya çıkan ortak ihtiyaçların finanse edilmesi kamu harcaması olarak 
nitelendirilir. 

Savunma, Güvenlik, Diplomasi, adalet, altyapı ve çevrenin korunması gibi hizmetler, serbest piyasa ekonomisinde 
bireysel üretime ve tüketime konu olmamakta, toplumun ortak gereksinimlerinden doğan bu tür mallar kamu ku-
ruluşları tarafından verilmektedir. ( Öztürk;275 ). 

Küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan bir çok etki esasında klasik kamu harcamaları anlayışında değişiklikleri 
beraberinde getirecektir. 

Küresel iklim değişikliğinin kamu harcamaları üzerinde etkisini ifade edebilmek için, iklim değişikliğinin ekono-
mik ve sosyal  anlamda olumsuz sonuçlarının ortaya çıkması gerekir. Ekonomik etkileri doğrudan ve dolaylı olarak 
ikiye ayırabiliriz.

1.1.	 Küresel İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri

1.1.1.	 Doğrudan Ekonomik Etkileri

•	 Ulusal büyümede kayıp, ekonomik gelişmede gecikme

•	  Finansal kaynak bulmada zorluk (kredi riski )

•	  Çiftçi gelirlerinde ve tarımsal üretimin doğrudan (direkt) bağlı olduğu endüstrilerde  kayıplar

•	  Enerjide kaynak azalması

•	  Üretimde düşüşe bağlı işsizlik 

•	  Nehir ve kanalların denizciliğe olan katkılarında kayıplar

•	  Yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesinde ve suyun taşınmasında pahalılık

•	  Çiftçi gelirlerinde ve tarımsal üretimin doğrudan (direkt) bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar

•	  Enerjide kaynak azalması

•	  Üretimde düşüşe bağlı işsizlik

•	  Kereste üretiminde kayıplar
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Dolaylı Ekonomik Etkiler

•	 Orman yangınları

•	  Sel ve taşkınlar

•	  Ekim alanlarının verimliliğinin azalması ve ürün kalitesinde düşüklük ve kayıp

•	  Böcek istilası ve bitki hastalıkları

•	  Süt ve çiftlik hayvanları kaybı

•	  Otlakların verimliliğinin azalması

•	 Hayvanlar için su ve besin temin edilememesi

•	  Ağaç hastalıkları ve orman alanlarının verimliliğinin azalması

•	  Balık yetiştirme alanlarına zararı ve balık üretiminde kayıplar

•	  Yiyecek üretiminde düşüş ve yiyecek stoklarında azalma

•	  Toprakta su ve rüzgâr erozyonu

•	  Balık ve bitki alanlarının zarara uğraması

•	  Suyun kalitesine etkileri

•	  Hayvan kalitesine ve hayvan doğal yaşamına etkileri

1.2.	 Küresel İklim Değişikliğinin Sosyo- Ekonomik Etkileri

İklim değişikliği insanların her türlü faaliyeti üzerinde ciddi değişiklikler meydana getirme potansiyeline sahiptir. 
Dünyanın her tarafında doğal kaynaklar ve geçim vasıtaları üzerinde dramatik değişikliklerin oluşması aşağıda 
yer alan sosyo-ekonomik sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir. (Özcan E, R. - Kayman S.,;2008)

•	 Güvenlik 

•	  Barınma 

•	  Yoksullukta artış 

•	  Açlık

•	  Sosyal çözülme 
Çizelge:1  Dünya’da Ve Türkiye’de 1900-2013 Dönemleri Arasında Oluşan Doğal Afetler Ve Etkileri

Afet Türü Afet Sayısı Can Kaybı Toplam Etkilenen 
Nüfus

Toplam
 Ekonomik
 Kayıp

Yangınlar 365 8,752 5,943,407 $52,307,055.00

Volkanik Patlama-
lar 226 96,312 5,281,981 $3,040,348.00

Fırtına, Kasırga, 
Tornadolar 3522 1,381,039 968,13,482 $6,138,149,597.00

Heyelan, Toprak 
Kayması 660 64755 13,727,137 $8,653,598.00

Aşırı Sıcaklar 466 170,139 97,500,397 $155,007,540.00

Salgın Hastalıklar 1313 9,575,277 45,062,582 $45,062,589.00

Kuraklık 630 11,708,268 2,163,175,520 $2,262,553,426.00

Sel ve Taşkınlar 4092 6,932,017 3,514,636,037 $4,083,931,894.00

DÜNYA
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Afet Türü Afet Sayısı Can Kaybı Toplam Etkilenen 
Nüfus Toplam Ekonomik Kayıp

Yangınlar 5 15 1,150
Volkanik Patlamalar

Fırtına, Kasırga, 
Tornadolar 9 100 13,639 $2,200.00

Heyelan, Toprak 
Kayması 12 693 14,556 $26,000.00

Aşırı Sıcaklar 7 100 8,450 $1,000.00

Salgın Hastalıklar 8 613 204,855

Kuraklık

Sel ve Taşkınlar 39 1,342 1,778,520 $2,195,500.00

TÜRKİYE

Kaynak: Çetin, İ,N., Tezer, A. 2013

İklim değişiminin doğrudan ve parasal olarak ölçülebilen zararları Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
tarafından daha 2002’de Johannesburg Zirvesinde yayınlanmıştır. Zirve sonrasındaki değerlendirme raporunda 20. 
asırdaki iklimsel âfetlerin yılda %10 hızla şiddetlenip sıklaştığı belirtilerek, 1987-2002 döneminde ödenen hasar 
tazminatlarının 1 trilyon $ düzeyine eriştiği ve 2002 zararının 150 milyar $ olduğu belirtilmektedir. İklim âfet 
envanterinin 2012 yılında 2.5 trilyon $  olacağı, hasarların sigorta sektörünü çökertebileceği gibi sosyoekonomik 
kaosa neden olabileceği vurgulanmıştır. Emisyon azaltımı ve emilim kapasitesinin geliştirilmesi için karbon tica-
reti yatırım hacminin 2020 yılına kadar 4 trilyon $ olması gerektiği belirtilmiştir.

İklim değişimi ile ilgili gerekli önlemler alınmadığı takdirde, küresel ısınmanın dünya ekonomisine 2100 yılına 
kadar birikimli mâliyetinin 2 katrilyon $ civarında olacağı öngörülmektedir. Bu büyüklük dünya üretiminde yıllık 
% 6-8 oranında bir küçülmeye işaret etmektedir. Ortalama 4 derecelik bir sıcaklık artışının yalnızca yiyecek sek-
töründe olmak üzere ve yılda 9,9 milyar €, akaryakıt sektöründe 5,9 milyar € ve bankacılık sektöründe 8,9 milyar 
€ sermayeyi riske atacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca küresel ısınmanın çeşitli etkileriyle doğrudan insan sağlığı 
üzerinde de tehdit oluşturduğu ve artan sayıda ölümlere neden olduğu da ortaya konulmaktadır(Satır, A. ;2011)

2002 yılında AB tarımındaki ozon tabakası incelmesinin sonucu olan mor ötesi stresinin 1.1 milyar € zarara neden 
olduğu belirtilmektedir. Ortalama sıcaklıkta meydana gelecek 2 derecelik bir artışın, afetlerle birlikte dünya top-
lam üretimini yılda %1,9 oranında olumsuz olarak etkileyebileceği öngörülmektedir.

İklim koruma çalışmalarına 2025 yılından önce tedbir alınmama durumunda, küresel ısınma artışının 2 derece 
ile sınırlı tutulamayacağı, dünyadaki tüm ekonomik ve siyasi aktörlerin işbirliği içerisinde hayata geçirebileceği 
koruma önlemlerinin, geç alınması durumunda maliyetlerin artacağı ve korumaya yönelik 3 trilyon $ ayrıldığında, 
küresel ısınmanın yıllık maliyetinin 12 trilyon $ azalacağı yönünde yapılan öngörülerdir.

Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye

Türkiye, orta kuşakta kıtaların batı bölümünde oluşan ve Akdeniz iklimi olarak adlandırılan iklim bölgesinde yer 
almaktadır. İklim değişimi varsayımları genellikle 2070–2100 yılları arasında atmosferdeki karbondioksit oran-
larının günümüzden en az iki kat ve daha fazla olacağı üzerinedir. Bunagöre;  Türkiye üzerinde yıllık ortala-
ma sıcaklıktaki artış 2,5–4 °C arasında olmakla beraber özellikle Ege Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun önemli bir 
kısmındaki artış 4 °C’ye ulaşmaktadır. Bölgedeki yıllık ortalamadaki bu değişimin asıl nedeni ise yaz aylarındaki 
Avrupa kaynaklı sıcak hava dalgasıdır. Özellikle kış aylarında Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anado-
lu’yu da kapsayan güney bölümünde % 20 ile % 50 arasında yağış azalması beklenmektedir. Karadeniz Bölgesi ise 
aynı oranda olmasa da önemli ölçüde yağış artışıyla karşı karşıyadır. Rüzgâr değişimleri güney bölgelerimize nem 
girişini yavaşlatacak ve yağışın azalmasına sebep olacaktır. Yine yağıştaki değişimin belirli olduğu sonbahar mev-
siminde ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun bir kısmını kapsayan bölgede % 50’yi aşan artışlar eklenmektedir.
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Türkiyede’ki Canlı Türlerine Etkisi

İklim değişikliğinin ülkemizdeki doğal ekolojik sistemlerin bileşimini ve üretkenliğini bozacağı ve biyolojik 
çeşitliliği azaltacağı kaçınılmaz olacaktır. Artan olumsuzluklar biyolojik çeşitlilikte azalmaya ve istenmeyen 
türlerde artışlara yol açabilecek, organizmanın yerleştiği ve yaşadığı yerlerde bölünmeler, iklime bağımlı türlerin 
göçü için yeni engeller yaratabilecektir. İklim değişiklikleri ve onunla bağlantılı tüm değişiklikler madde ve besin 
döngüsünü, atık kalitesini, akarsu rejimini ve akışını, toprak erozyonunu, hava kalitesini ve iklimi kontrol ederek 
mal ve hizmet üretimine katkı sağlayan canlı ekosistemleri etkileyecektir.

Türkiye’de ısı dalgalarında gözlenen artış nedeniyle ortaya çıkan ölümlerde ve bazı bulaşıcı hastalıklarda artış 
beklenmektedir. 

Artan çevresel afetler sonucunda hem bitki hem hayvan türlerinde çevresel göçlerin artması, su ve besin kay-
naklarının azalmasıyla ilişkili beslenme bozuklukları ve su kaynaklı hastalıkların artması gelecekte Türkiye için 
sorunlarından olacaktır.

Doğal Afetler

Türkiye farklı iklim etkenlerinin yanı sıra karmaşık topoğrafik yapısı ve zengin biyolojik çeşitlilik içeren bitki 
örtüsü nedeniyle iklimsel değişkenliklere karşı çok hassas bir ülkedir. Bu hassaslığından dolayı Türkiye küresel 
iklim değişiminden olumsuz etkilenecektir.

Ani Seller (Şiddetli Yağmur ve Yıldırımlar)

Kısa süreli ve şiddetli yağışlar neticesinde nehirlerde, su kanallarında yağmur sularının hızla yükselerek cadde ve 
sokaklarda akmasıyla oluşan, su altında bırakarak etkili olan hasarlardır.

Ani seller sonucu Türkiye’yi bekleyen tehlikeler:

•	Enerji ve iletişim hatlarında tahripler

•	 Toprak kaymaları ve akarsu yatağı genişlemesi

•	 Ağaç ve bitki kayıpları

•	 Nehir yataklarında bulunan yerleşim alanlarının ve endüstriyel tesislerin yıkılması

•	 Alt yapının kullanılamaz hâle gelmesi 

•	 Canlı kayıpları

Deniz Su Seviyesi Yükselmeleri

İklim değişikliğinden en fazla deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı kıyı bölgelerimiz etkilenecektir. Deniz 
suyu seviyesinin yükselmesi 8–20 km’lik kıyı şeridine sahip ülkemiz için çok önemli bir problemdir.

Tarımsal Faaliyetler

Sadece sıcaklıktaki değişim bile Türkiye’deki tarımsal rekolteyi büyük ölçüde etkilemektedir. Türkiye nüfusunun 
büyük bir kısmının geçimini sağladığı tarımda, meydana gelecek kayıplar ekonomik manada bir yük getirecektir.

 Orman Yangınları

Türkiye’de kullanılabilir suyun yarısı, erozyon ve toprak kaybının önlenmesi bakımından tarımsal faaliyetlerin 
sigortası durumunda olan ormanlardan süzülerek elde edilmektedir.  Yanan her ağaç, Türkiye’deki su kaynak-
larının yok olması anlamına gelmektedir. Ormanlarımız yok olduğu sürece kullanılabilir sularımız azalacak ve her 
geçen sürede tehlikeli boyutlara varacaktır.

Yanan her hektar alan, hem doğadan hem de canlılardan bir parça götürmektedir. 

Türkiye yarı kurak bir ülke olmasından dolayı ve küresel ısınma sebebiyle günden güne artan kuraklık riskine karşı 
en önemli silahımız ormanlarımızdır.

Su Kaynakları
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Türkiye’nin toplam yüz ölçümü 780.000 kilometrekaredir. Yüksek dağlardaki küçük göllerle birlikte 120’den fazla 
doğal göl bulunmaktadır. Ayrıca 555 baraj gölü vardır. Tatlı suların en önemli yenilenebilir kaynağı yağışlardır. 

Türkiye ve yakın çevresinde Batı ve Güneydoğu Anadolu’da yıllık 4–5 °C, kış mevsiminde 2–3°C sıcaklık artışı 
tahmin edilmektedir. Yağış rejimlerinde dengesizlik, yağışlarda Karadeniz Bölgesinde % 10–20 artış, iç ve gün-
eyde % 30 azalma, kış aylarında Yukarı Fırat Havzasında azalma, kuzeyde Kafkas kıyı bölgesinde önemli artış, 
değişmeyen yaz yağışları ve biraz artacak sonbahar yağışları tahmin edilmektedir.

Gerek sıcaklık artışı sonucu terleme ve buharlaşmanın artması gerekse yağışlardaki azalma ve yağış rejimindeki 
değişiklikler nedeniyle barajlarımızda su azalmakta ve iç ve güney kesimlerde kuraklık riski artmaktadır.

Türkiye’de Ulaşımın Küresel Isınmaya Etkisi

Türkiye’deki enerji politikalarındaki hatalı tercihler, iklim değişiminin sonuçlarıyla birleşip yeni sorunlar getirme-
ktedir. Türkiye’de ulaşımın % 95’inden fazlasının kara yolu ile yapılmasından dolayı karbondioksit salınımının 
olumsuz etkilenmesi ulaşım da bu sorun yaratan sektörlerden bir tanesidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Son 200 yılda insan kaynaklı sera gazlarının atmosferin tolere edebileceğinden daha fazla oranlara doğru artmış ve 
küresel ısınma başlamıştır ve devam etmektedir. 

Türkiye dünyanın oluşumundan bugüne kadar görülen, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler arasında-
dır. Bundan sonrada tartışmasız iklimde meydana gelebilecek bir çok değişiklikten en fazla etkilenecek ve büyük 
sorunlar yaşayabilecek bir ülke konumundadır.(Öztürk, K;2002).

Sanayi devriminden sonra artış gösteren fosil yakıtları tüketimi ve beraberinde getirdiği sera gazı emisyonları at-
mosferdeki doğal sera etkisini kuvvetlendirmiş ve küresel ısınma süreci başlamıştır. Isınma süreci iklimi oluşturan 
yağış, buharlaşma, rüzgar gibi etmenleri etkileyerek iklim sistemlerinde değişikliğe neden olmaktadır. İklim de-
ğişikliklerinin gelecekteki etkilerini kestirebilmek için iklim modellerinden yararlanılmaktadır. Hükümetler arası 
İklim Değişikliği Paneli’nin son ilerleme raporuna göre 2100 yılına kadar küresel ortalama sıcaklıkların 1.8 ile 4.0 
°C arasında artacağı, deniz seviyesinin 0.18 ile 0.59 m arasında yükseleceği öngörülmektedir.(IPCC, 2007)

 Küresel iklim değişikliğinin geri döndürülemez bir boyuta ulaşmadan alınabilecek tedbirler şöyle sıralanabilir;

1.	 Enerji tasarrufu için binalarınıza yalıtım yaptırın.

2.	 Pencerelerinizde çift cam tercih edin.

3.	 Tasarruflu ampuller kullanın. Normal ampulü, tasarruf ampulü ile değiştirmek, yılda 75 kilogram kg kar-
bondioksit tasarrufu sağlıyor

4.	 Su ısıtıcınızı ayarlayın.

5.	 Klimanızı yalnızca gereksinim duyduğunuzda çalıştırın.

6.	 Buzdolabınızı ısı kaynaklarından uzağa yerleştirin ve yemekleri buzdolabına koymadan önce oda sıcaklı-
ğına kadar soğumasına dikkat edin. 

7.	 Daha az atık üreten daha az enerji ve doğal kaynak kullanan cihazları tercih edin.

8.	 Enerji üretimi için yenilenebilir (rüzgâr, güneş, hidroelektrik, jeotermal) enerjiyi destekleyin.

9.	 Kirli filtreler fazla yakıt harcanmasına yol açmaktadır. Otomobilinizin hava ve yakıt filtrelerinin her za-
man temiz olmasına dikkat edin.

10.	 Lastiklerinizi kontrol edin. (Düzgün şişirilmiş lastiklerle alınacak yol artacağından yakıt tasarrufu sağlanır)

11.	 Daha az araba kullanın! (Daha sık yürüyün, bisiklet kullanın, toplu taşıma araçlarından daha fazla yarar-
lanın)

Geri dönüşüme katkıda bulunmak. Evlerden çıkan çöplerin sadece yarısını geri dönüştürerek yılda 1200 kg kar-
bondioksit tasarrufu sağlanabilir.
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Daha az sıcak su kullanmak. Suyu ısıtmak için çok fazla enerji kullanmak gerekiyor. Daha az su Ambalajları 
fazla olan ürünlerden kaçınmak.

Elektronik cihazları tamamen kapatmak. Özellikle ısınmada güneş enerjisi ile çalışan sistemleri kullanmak. Bu 
çok büyük tasarruflar sağlayacaktır.

Ormanlarda piknik yapmak yerine çok az ağaçlık küçük park ve bahçelerde piknik yapmak, orman yangınlarını 
engelleyecektir.

Orman içlerinde yakıcı ve yanıcı maddelerle piknik yapılması engellemek. 
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Özet

Bir bölgenin sürdürülebilir tarımı için iyi bir tarımsal planlama, iyi bir tarımsal planlama için de söz konusu böl-
genin mevcut fiziksel özelliklerinin iyi bilinmesi, mevcut potansiyellerine ilişkin veri tabanının oluşturulması ve 
bu veri tabanına göre hazırlanacak arazi kullanım planlamasının dikkate alınarak değerlendirilmesi gereklidir. 
Tarımsal üretimi etkileyen en temel fiziksel özellikler iklim, toprak ve topoğrafya faktörleridir. Bu çalışmada KOP 
Bölgesinde iklim, toprak, topoğrafya faktörleri açısından ortak özelliklere sahip bölgelerin belirlenmesi amaçlan-
mıştır. Bu bölgelerin belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada materyal 
olarak bölgeye ait uzun yıllar ortalaması alınmış meteorolojik veriler (sıcaklık, yağış, rüzgar hızı, güneşlenme sü-
resi ve şiddeti gibi), bölgenin sayısal yükseklik modelini oluşturmada kullanılan topografik veriler ve sayısal top-
rak haritaları kullanılmıştır. Ana girdiler çalışma amacına uygun olarak yeniden işlenmiş, uygun yazılımlarla KOP 
bölgesinin iklim bölgeleri ve fiziksel faktörlere göre ekolojik olarak benzer bölgeleri gösteren analiz haritaları elde 
edilmiştir. Çalışma  ölçeği 1/ 250 000 olarak alınmıştır. Çalışma sonucunda bölgenin tarımsal amaçlı  iklim, toprak 
ve topoğrafya açısından benzer alanlarını gösteren 189 sınıflı analiz haritası elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler: CBS, iklim bölgeleri haritası, tarımsal ekolojik bölgeler 

 

Classification of KOP Area In terms of  Climate, Siol and Topographic Factors

Abstract

For a sustainable agriculture there is a need for agricultural planning. It is necessary to known  physcal characte-
ristics of the region for a good agricultural planning. Main physical factors affecting agricultural production are 
climate, soil and topography. The objective of this study was to determine ecologically similar regions based on 
climate, soil and topographical characteristics.  Geographic Information Systems were employed to determine the 
similar regions.  Long term climatic parameters as temperature, precipitation, wind speed, solar radiation and di-
gital elevation data and soil map were used in the study. Input data were processed according to needs of the study 
and ecologically similar areas of map of the KOP region was obtained by using proper softwares.  The maps  were 
produced in 1:250 000 scale.  As a result, ecologically similar areas map of the region with 189 different classes 
was produced by using  climate, soil and topographic factors for agricultural purpose.   

Keywords: GIS, Climatic zone map,  agroecological zone 
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1.GİRİŞ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çölleşme ve kuraklıkla mücadele için yaptığı yasal düzenlemeler arasında 
6537 sayılı Toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunun değiştirilen 1. madde-
sinde “bu kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi 
ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli 
tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve 
esasları belirlemektir”  şeklinde bildirilmiştir. Bu kanun maddesinde açıkça ifade edildiği gibi tarım arazilerinin sürdü-
rülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemede ilk adımlardan biri  
tarım arazilerini etkileyen fiziksel faktörlerinin detaylı bir şekilde ortaya konması istenmektedir.

Yenilenmesi çok zor olan ve bozulduğunda iyileştirilmesi uzun zaman alan toprak kaynakları ideal kullanılma-
dığında yeteneklerini kaybedebilmektedirler. Toprağın kıt bir kaynak olması nedeniyle çevreyle ilişkili olarak 
koruma-kullanma dengesinin dikkate alınarak, arazinin potansiyeline uygun olan kullanım seçeneklerinin ortaya 
konması gerekmektedir. Buna gelecek kuşaklar için toprakların bitkisel üretim potansiyelini koruyarak kullanıl-
ması zorunluluğu da eklenince konunun önemi daha da artmaktadır.  Tarım topraklarının sürdürülebilir kullanım-
ları için, mevcut potansiyellerine ilişkin veri tabanının oluşturulması ve bu veri tabanına göre hazırlanacak arazi 
kullanım planlaması dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Mevcut arazilerin kullanım planlaması için 
hazırlanacak veri tabanında, tarım topraklarını daraltan sorunların detaylı olarak tespiti son derece önemlidir. Ta-
rımsal öncelikli alanlar belirlenirken, tarımsal uygulamada sorun yaratmayan ve verimlilik açısından olduğu kadar 
ekolojik süreklilik açısından da uygun alanlar belirlenebilmektedir. 

Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiş ve 1/25 000’ lik sayısal toprak veri tabanında Tür-
kiye toprakları oldukça detaylı bir şekilde ortaya konmuştur. Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye 
Genel Toprak Amenajmanı Planlaması (1988) ’nda, Türkiye toprak sınıflarının dağılımı ve % oranları inceleme-
sine göre KOP bölgesinin de içinde bulunduğu kurak kuşakta, Büyük toprak grubu olarak Kahverengi topraklar, 
15280km2 alan ile Türkiye yüzölçümünün %19.7 sini kaplamaktadır (Anonim, 1997). 

KOP Bölgesi, Türkiye’nin toplam yüzölçümünün % 8,3 ‘ünü, toplam tarım alanlarının ise yaklaşık % 11 ‘ini 
oluşturmaktadır (Anonim, 2013). Buna karşın, uzun yıllar ölçümlerine göre Türkiye’de kuraklık değerleri ve fizik-
sel yağış varlığı bakımından en sıkıntılı bölge KOP Bölgesi ve özellikle de Bölge’de tarım alanlarının önemli bir 
kısmını bünyesinde barındıran Konya Kapalı Havzası’dır ( Anonim, 2013).  KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı, Konya Ovası Projesi’nin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve Proje’nin uygulandığı illerdeki yatırım-
ların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon 
hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle Bölge’nin kalkınmasını hızlandırmak üzere kurulmuştur (Anonim, 
2013). Kapsam alanı Akasaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri olan kurumun merkezi Konya ilidir. (Babaoğlu 
ve Ayan, 2012 ).  Konya Ovası projesinin temel amacı; KOP Bölgesi’nde yaşayan insanların gelir düzeylerini ve 
yaşam kalitelerini yükselterek bölge içi-bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak ve ulusal düzeyde ekonomik 
ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmaktır. 

Bölgede öne çıkan sektörlerden tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için öncelikli olarak toprak ve su kay-
naklarının en tasarruflu bir şekilde kullanılmasını temin için tarım alt yapısının modernleştirilmesi, uygun tarımsal 
planlama yapılması, bitkisel üretimde bitki su tüketimi az olan ürünlerin bölgede öne çıkarılması, kuru tarımın 
yeniden yapılandırılması gerekmektedir ( Anonim, 2013).

Klasik yöntemlerle tarımsal üretimin planlaması,  yerini günümüzde çok daha kısa sürede ve daha görsel haritalar-
la inceleme imkanı veren coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile çalışılan yöntemlere bırakmaktadır. Özel-
likle Türkiye gibi makroklimalar içinde sayısız mikroklimaların bulunduğu, step koşullarından ormana, çok farklı 
eğim,  topoğrafya ve toprak yapısına sahip ülkelerde tüm faktörlerin hepsinin bir arada incelenmesine imkan veren 
bir yöntem olduğu için, CBS teknolojileri ile yapılan haritaların planlamalarda kullanılması kaçınılmaz hale gel-
mektedir (Yıldırım, 2002). CBS teknikleri kullanılarak temel toprak özellikleri bilgisayara girilerek toprak veri ta-
banı çok daha kolaylıkla oluşturulmaktadır. Böylelikle herhangi bir alandaki toprak, iklim, topoğrafya, arazi örtüsü 
özelliklerine bilgisayar ortamında kolay bir şekilde ulaşılabilmekte ve bu bileşenlerle ilgili kararlar daha sağlıklı 
ve hızlı alınabilmektedir. Coğrafi Bilgi Sisteminde bir araya getirilerek yapılan mekansal analizlerle ve sorgularla 
gerek karar vericiler, gerekse araştırmacılar gibi farklı seviyeden kullanıcılar için bilgiler üretilebilmektedir 

Ülkemizde yıllardan beri araştırmacılar tarafından tarımsal planlamaya altlık materyal oluşturacak çalışmalar gü-
nün teknolojisine uygun olarak farklı metotlarla yapılmıştır. Bu amaçla tarımın önemli ana bileşenleri incelenmiş-
tir. Tarımı etkileyen en önemli faktörlerin başında iklim faktörü gelmektedir. Bu konu ile ilgili öne çıkan çalışma-
lardan iklim bölgeleri haritaları (Mızrak 1981,1983; Güler ve ark.,1990; Avcı, 1992) farklı metotlarla üretilmiştir. 
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Bunun yanısıra coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknikleri  ile  farklı iklim parametreleri farklı amaçlarla kullanılarak 
tarımsal planlamaya yardımcı olacak  haritalar üretilmiştir (Demirbüken ve ark.,1994; Özel ve ark., 1998; Emek-
lier, 2002; Scheldeman ve De-Pauw, 2003; Peşkircioğlu ve ark. 2009). Bu çalışmada ise KOP Bölgesinde coğrafi 
bilgi sistemleri kullanılarak modern tarımsal altyapı çalışmalarına yönelik, bölgenin fiziksel faktörleri ekolojik 
yapısı açısından incelenmiş olup, aynı özelliklere sahip bölgelerin dağılımı ortaya konmuştur.

2.MATERYAL ve METOT

Çalışma alanı

 Konya Ovası Projesi alanı, Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayan toplam 65.322 km2 alana sahiptir. 
3.021.444 hektar tarım alanı olan bölge sahip olduğu tarımsal potansiyel ile Türkiye tarımında önemli bir yere sa-
hiptir. Bölgede 4 il, 50 ilçe, 263 belde ve 1002 köy bulunmaktadır (Babaoğlu ve Ayan, 2012).  Bölgede Türkiye’nin 
en büyük 5 gölünden ikinci sıradaki Tuz (1620 km2) Gölü  ve üçüncü sıradaki Beyşehir (650 km2) gölleri,   en sığ 
göllerinden Akşehir  ve Tuz göllerinin yanısıra  Samsam, Düden, Tersekan, Akşehir, Bolluk, Ilgın, Akyay, Suğla, 
Sarıot gölleri ile Hirfanlı, Sille, Mamasu, Altınap, May, Apa baraj gölleri bulunmaktadır. Tuz gölü dışarıya akışı 
olmayan kapalı havza göllerindendir ve bu nedenle suyu tuzludur. 

İç Anadolu bölgesinde yazları sıcak ve kurak olduğu, buna karşın kışların fazla soğuk geçmediği iklim hüküm 
sürmektedir. Yağış, Konya ovası ve Tuz gölü civarındaki alçak alanlarda 300-350 mm, ile dağların yüksek yamaç-
larında 500 mm arasında değişim göstermektedir. Bazı yıllarda yağış alçak kesimlerde 200 mm’nin altına kadar 
inmektedir. Yağışlar en fazla ilkbaharda düşmekte, bunu kış, sonbahar ve yaz mevsimleri izlemektedir.  Nispi 
nem ve bulutluluk yazın düşük, kışın yüksek değerler göstermektedir. Özellikle yaz aylarında düşen nispi nem ve 
artan sıcaklık buharlaşmayı aşırı derecede arttırmaktadır. Buna Karşın, güneyinde Toros dağlarının kuzeye bakan 
yüksek yamaçlarında kuzeyden gelen havanın yükselerek soğumasıyla sis oluşumu meydana gelmektedir. Düzlük-
lerde 10-12 0C arasında seyreden yıllık ortalama sıcaklık yazın 25 0C’ ye kadar çıkmaktadır; kışın ortalama sıcaklık 
-3 0C ile -10C arasındadır. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı da artmaktadır. Bölgenin doğusuna doğru gi-
dildiğinde yüksekliğin artışına bağlı olarak kışlar daha soğuk, yazlar ise nispeten serin geçmektedir (Atalay, 2011)

Veri

Çalışmada kullanılan Türkiye sayısal veri tabanı; illerin, ilçelerin, göllerin haritalarını içermektedir (Ölçek: 1/ 
250.000). İklim verileri; Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (MGM)  tarafından üretilen ve 1975-2005 yılları ara-
sını kapsayan 276 adet meteoroloji istasyonuna ait minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık (oC), nispi nem(%), 
rüzgar hızı (m/sn), yağış (mm), güneşlenme süresi ve güneşlenme şiddeti verileridir.  Topografik veri olarak 90 m 
çözünürlüklü sayısal yükseklik verisi olan “Space Radar Topography Mission (SRTM)” kullanılmıştır (Anonim, 
2007).  Toprak verisi olarak Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiş ve 1/25 000 lik  sayısal 
toprak veri tabanından yararlanılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri analizleri için ArcGIS 10.1, veri tabanı oluşturul-
masında “Excel” programı kullanılmıştır.

Metot

Sayısal Yükseklik Modeli (SYM),  90m çözünürlüklü SRTM topoğrafik verisinden elde edilmiştir. 

İklim haritalarının üretilmesi için uzun yıllar aylık ortalaması iklim verileri “Excel” programında veri tabanına 
çevrilmiştir. Her bir parametre için aylık bazda 12 şer adet iklim yüzeyleri haritaları oluşturulmuştur.  İklim yüzey 
haritalarının oluşturulmasında topoğrafyadan faydalanan ‘thin-plate smoothing spline’ yöntemi (Hutchinson,1995) 
esas alınmıştır. İklim parametre haritalarından,  iklim bölgeleri haritası elde edilmiş, UNESCO ( Anonim, 1979)  
sınıflama sistemine göre sınıflandırılmıştır. 

Toprak verisi olarak Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilen 1/25 000 ölçekli sayısal toprak 
haritaları kullanılmış, oldukça ayrıntılı olan veri tabanı yeniden sınıflandırılarak üç sınıfa indirgenmiştir. 

Topografik veriden üç sınıflı eğim haritası oluşturulmuştur.

Arazi örtüsü/ arazi kullanım haritası, LANDSAT uydu görüntülerinden elde edilmiş ve CORINE sınıflandırma 
sistemine göre 44 sınıflı olarak üretilmiş olup, çalışmanın amacına uygun olarak 13 sınıfa indirgenmiştir.

Ekolojik Bölge haritasının oluşturulması: İklim bölgeleri, toprak, arazi örtüsü ve eğim haritaları girdi olarak kul-
lanılarak özel bir yazılımla, fiziksel faktörler yönünden aynı özelliklere sahip bölgeleri gösteren sonuç haritası 
(1/250 000 ölçekte)  FAO, 1996 yöntemine göre elde edilmiştir. 
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

KOP bölgesi coğrafi konumu itibariyle Türkiye’nin en az (330 mm) yağış alan bölgesidir. Bölgenin mevcut sula-
nan alanlarında kullanılan suyun % 60’ ı yeraltı suyundan karşılanmaktadır. KOP Bölgesinde yeraltı su seviyesi 
her yıl ortalama olarak 3 m civarında düşmektedir. Yeraltı sularındaki düşüşlerin devam etmesi halinde, belli bir 
derinlikten sonra su çekimi ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu durum, mevcut sulanan alanların büyük bir kısmı-
nın, ileride sulanamama  riskini ortaya çıkarmaktadır (Anonim, 2013). 

Yükseklik

Yükseklik dağılımını incelemek için SRTM yükseklik verisi kullanılmıştır. Bu haritadan da görüleceği üzere KOP 
bölgesindeki yükseklik değerleri 273 m ile 3124 m arasında değişim göstermiştir (Şekil 1). En yüksek ve en düşük 
yükseklik değerleri arasındaki farkın oldukça yüksek bulunması bölgedeki yeryüzü şekillerinin oldukça çeşitli 
olduğunu göstermektedir.  Nitekim, bölgenin güney ve güneydoğu kesiminde yüksek sıradağlar (Sultan ve Bolkar 
dağları) uzanırken, iç kesimlerde Tuz Gölü çevresinde platolar (Cihanbeyli, Obruk platoları) gibi alçak alanların 
yer alması sonucu bu farklar ortaya çıkmaktadır.

Şekil 1 . KOP Bölgesinde Yükseklik Sınıfları Dağılımı

Eğim

Arazideki iki nokta arasındaki yükseklik farkı olarak tanımlanan eğim, genellikle yağışlardan sonra yüzey akışına 
geçen sel sularının miktarına, toprağın erozyona karşı gösterdiği dirence ve tarım alet ve makinalarının kullanılma-
sına büyük ölçüde etki eder (Anonim, 1997). KOP bölgesi topraklarında eğim gruplarının dağılımı Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) analizleriyle incelenerek Şekil 2’ de, eğim gruplarının yüzdeleri ve kapladığı alanlar Çizelge 1’ 
de, gösterilmiştir.

Eğimi %0-2 ile %2-12 olan sınıflar düz, hafif ve orta eğimli sınıf olup, KOP Bölgesinin % 80 ini (5.224.000 ha) 
oluşturdukları belirlenmiştir. Kalan %20’ lik bölüm ise  %12-30 ve % >30 eğimli alanlar olarak hesaplanmıştır. Bu 
verilere dayanarak, eğim açısından değerlendirildiğinde KOP Bölgesi alanının %80’inin işlemeli tarıma uygun, 
%20’sinin işlemeli tarıma uygun olmayan alana sahip olduğu görülmektedir.

Şekil 2. KOP Bölgesinde Eğim Sınıfları Dağılımı
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Çizelge1.  KOP  Bölgesinin  Eğim sınıfları   Alanları

Eğim sınıfları Açıklama Alan (km2) %
0-2 Düz 29732,0 45,5

2-12
Hafif ve orta 

eğimli 22508,0 34,5
12-30 Dik eğimli 7801,4 11,9

>30
Çok dik 
eğimli 5280,6 8,1

Toplam 65322,0 100,0

Yağış

Yapılan çalışmada Bölgenin yıllık ortalama yağış değerleri,  278 mm ile 751 mm arasında değer göstermiştir. Yağı-
şın dağılımı incelendiğinde düşük değerlerin bölgenin iç kesimlerinde yer alan alçak kesimlerde, yüksek değerlerin 
Konya’nın Antalya’ya ile komşu olan sınırındaki Sultan Dağları boyunca yer aldığı görülmüştür (Şekil 3). Eğim 
ve yükselti haritalarında ortaya konulduğu gibi, yerşekillerinin çeşitliliği ı sonucunda yağış değerlerinin en düşük 
ve en yüksek değerleri arasında oldukça büyük bir fark ortaya çıkmıştır. 

Şekil 3. KOP Bölgesinde Yağış Dağılımı

Toprak

KOP bölgesi toprak dağılım haritası,  tarıma uygunluk açısından değerlendirilip üç sınıfa indirgenmiş olup 1/25 
000 lik Türkiye sayısal toprak haritasından üretilmiştir. (Şekil 4). Bu haritaya göre KOP bölgesinde tarıma elverişli 
olmayan toprakların 4.752 110 ha alan ile bölgenin %72,7 sini kapladığı hesaplanmıştır. Tarıma elverişli ve özel 
şartlarda tarıma elverişli toplam alanların ise KOP Bölgesinin % 27,2 sini (1.780.090 ha ) kapladığı bulunmuştur  
(Çizelge 2). Bu da tarıma elverişli olmayan alanların, elverişli alanlara göre yaklaşık üç katı bir alana sahip oldu-
ğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Şekil 4. KOP Bölgesinde Tarıma Uygunluk Açısından Toprakların Dağılımı
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Çizelge.2. KOP Bölgesi  Topraklarının Tarıma Uygunluk  
               Açısından Dağılımı

Toprak sınıfları Alan(km2) %
Tarıma elverişli olmayan 
topraklar 47521,10.0 72,7
Tarıma elverişli olan topraklar 17521,7 26,8
Özel şartlarda elverişli 
topraklar 279,2 0,4

Toplam 65322,0 100

Arazi kullanımı/Arazi Örtüsü

Landsat uydu görüntüleri kullanılarak 44 sınıflı olarak  üretilen Türkiye arazi kullanımı/ arazi örtüsü haritası 13 
sınıflı olarak yeniden üretilmiştir. Bu haritadan üretilen KOP bölgesi arazi örtüsü haritası, 11 sınıflı olarak ortaya 
konmuştur (Şekil 5). 

 

Şekil 5. KOP Bölgesinde Arazi Örtüsü Sınıfları Dağılımı

Arazi örtüsü sınıflarının alansal dağılımı (Çizelge 3) incelendiğinde ilk üç sırada mera (% 25,9), kuru tarım 
(%21,5), ve sulu tarım alanlarının  (% 13,9) yer aldığı görülmüştür. Son sırada ise şehir ve endüstriyel kullanım 
alanları en düşük alan (% 1) göstermiştir. Tarımsal planlama çalışmalarında sorunlu tarım alanlarına öncelik veril-
mesi ile oldukça büyük tarım alanları kazanılmış olacaktır. Öte yandan şehir ve endüstriyel kullanım alanının en 
düşük  (%1,6) derecelerde çıkması sosyo-ekonomik çalışmalar açısından dikkat çekicidir.

Çizelge 3.  KOP  Bölgesinde Arazi Örtüsü Sınıfları

Bölgeler % 
oran Alan km2 Açıklama

1 13,9 9.111,2  Sulu tarım
2 21,5 14.017,6  Kuru tarım
3 25,9 16.901,0  Mera
4 3,7 2.401,1  Orman
5 2,0 1.323,1  Sulak alanlar-tuzsuz
6 11,8 7.686,6  Çıplak alan

7 6,3 4.094,9  Karışık tarım alanı

8 9,1 5.977,6
 Karışık doğal alan ve tarım 
alanı

9 2,4 1.570,0 İç sular

11 1,6
1.076,5 Şehir ve endüstriyel kullanım

12 1,8 1.162,4 Sulak alanlar-tuzlu
Toplam 100 65.322,0
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İklim

Bu çalışmada minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık, nispi nem,  yağış, rüzgar hızı, güneşlenme süresi ve şid-
deti parametrelerinden üretilen Türkiye İklim bölgeleri haritasından,  KOP Bölgesi iklim bölgeleri haritası (Şekil 
6)  15 sınıflı olarak elde edilmiştir. Her bir sınıfın kapladığı alan Çizelge 4’ de hesaplanarak açıklamaları ile yer 
verilmiştir. Yüzey şekillerindeki farklılıkların çeşitli olmasının bir yansıması olarak 15 farklı iklim sınıfı çıkması, 
tarımsal planlamada göz önünde bulundurulması gereken önemli bir sonuçtur.

Şekil 6. KOP Bölgesinde İklim Bölgeleri 

KOP Bölgesinde, Çizelge 4’ de görüldüğü üzere en büyük (% 32,15) alanda görülen iklim sınıfı,  13 no’ lu iklim 
sınıfı olmuştur. 13 no’ lu iklim sınıfı;  yarı kurak, kurakça olarak adlandırılan iklim kuşağında, kışları soğuk olup 
(-10-0 0C) , yazları ise sıcak (20-25 0C) olarak tanımlanmıştır. En az alanda etkin olan iklim sınıfının ise 47 no’ lu 
(yarı nemli, kış serin (0-10 0C), yaz sıcak1 (25-30 0C) ve 60 no’ lu ( yarı nemli, kış çok soğuk (<-10 0C), yaz serin 
(<10 0C)) bölgelerin olduğu görülmüştür. 

İç Anadolu bölgesinde yarıkurak ve karasallık yüksektir, bölgede iklim özellikle minimum yağışların, yıllara göre 
önemli ölçüde azalması, kuraklığı aşırı derecede arttırmaktadır. Nitekim İç Anadolu’da 300-400 mm olan yıllık 
ortalama yağışın, bazı yıllar 200mm’nin altına kadar düşmesiyle kuraklık şiddetlenmektedir (Atalay, 2011).

Tarımsal Ekolojik Bölgeler

Eğim, toprak, iklim ve arazi kullanımı/arazi örtüsü ana bileşenlerinden elde edilen KOP Bölgesi tarımsal ekolo-
jik bölge haritası çok farklı büyüklükteki alanlara sahip 189 sınıflı olarak elde edilmiştir. Bu kadar yoğun bölge 
sayısını gösteren renk seçeneğinin çok fazla olması ve lejant tablosunun çok yer kaplaması (dahası siyah –beyaz 
gösterimde yeterince açıklayıcı olmaması) nedenleriyle bu makalede yer verilememiştir. 

Elde edilen harita havza bazlı çalışmalarda kullanılabilecek oldukça detaylı veri olması bakımından karar vericiler 
için önem taşımaktadır.
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Çizelge 4.  KOP Bölgesinde İklim Bölgelerinin Alansal Dağılımı

İklim Kodu Alan(km2) % Açıklama

7 29,9 0,05 Yarı kurak, kurakça, kış serin (0-10 0C), yaz sıcak1(25-30 0C)

8 6243,5 9,56 Yarı kurak, kurakça, kış serin (0-10 0C), yaz sıcak2(20-25 0C)

13 21000,0 32,15 Yarı kurak, kurakça, kış soğuk (-10-0 0C), yaz sıcak2(20-25 0C)

14 157,9 0,24 Yarı kurak, kurakça, kış soğuk (-10-0 0C), yaz ılıman(10-20 0C)

27 284,2 0,44 Yarı kurak, nemlice, kış serin (0-10 0C), yaz sıcak1 (25-30 0C)

28 5026,7 7,70 Yarı kurak, nemlice, kış serin (0-10 0C), yaz sıcak2 (20-25 0C)

33 17907,5 27,41 Yarı kurak, nemlice, kış soğuk (-10-0 0C), yaz sıcak2 (20-25 0C)

34 4447,4 6,81 Yarı kurak, nemlice, kış soğuk (-10-0 0C), yaz sıcak2 (20-25 0C)

39 173,0 0,26 Yarı kurak, nemlice, kış soğuk (-10-0 0C), yaz sıcak2 (20-25 0C)

47 7,1 0,01 Yarı nemli, kış serin (0-10 0C), yaz sıcak1 (25-30 0C)

48 2023,8 3,10 Yarı nemli, kış serin (0-10 0C), yaz sıcak2 (20-25 0C)

53 4738,2 7,25 Yarı nemli, kış soğuk (-10-0 0C), yaz sıcak2 (20-25 0C)

54 2825,8 4,33 Yarı nemli, kış soğuk (-10-0 0C), yaz ılıman (10-20 0C)

59 45,2 0,69 Yarı nemli, kış çok soğuk (<-10 0C), yaz ılıman (10-20 0C)

60 5,6 0,01 Yarı nemli, kış çok soğuk (<-10 0C), yaz serin (<10 0C)

Toplam 65322,0 100  

4. SONUÇ

Ana bileşenler teker teker ele alındığında; eğimi % 12’ den az olan arazilerin işlemeli tarıma uygun olduğu göz 
önüne alındığında KOP Bölgesi alanlarının eğim bakımından büyük bir bölümünün işlemeli tarıma elverişli ol-
duğu coğrafi bilgi sistemleri analizleriyle ortaya konmuştur. Toprak verisi bakımından incelendiğinde, bölgenin 
her ne kadar eğim açısından uygun gibi görünse de tarıma elverişli alan bakımından oldukça  az bir alan (% 27,2) 
kapladığı tespit edilmiştir. Arazi kullanımı/ arazi örtüsü verisi tarımsal açıdan incelendiğinde çeşitli nitelikteki 
(sulu, kuru, karışık) tarım alanlarının, toplam KOP Bölgesi alanının % 52’ si civarında olduğu hesaplanmıştır. Bu 
veri Bölgenin gerek tarım sektörü gerek endüstri sektörü açısından daha iyi şartlara kavuşturulması gerektiğini 
göstermektedir. Konya Ovası Projesi de bu şartların iyileştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu projede KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalarla modern tarım ve kırsal kalkınma alt yapısıyla 
rekabetçi ve kaliteli üretim yapan tarım ve gıda sektörü, lojistik altyapısıyla limanlara kara ve demiryollarıyla hızlı 
ve ucuz ulaşan ulaştırma alt yapısı ile ulaştırma sektörü, enerji ihtiyacının bir kısmını kendi kaynaklarından üreten 
enerji sektörü ile daha da gelişen, tarım ve gıda, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm eksenlerinde gelişmesini tamam-
lamış, diğer ülke coğrafyalarına açık ihracat yapan bir bölge hedeflenmiştir (Terzi, 2012).

İklim bölgeleri haritasına göre, yarı kurak bölgelerin (% 85), yarı nemli (% 15) bölgelerden daha fazla alana sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Bu da bölgede suyun optimal kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Coğrafi Bilgi sistemleri analizleri ile bütün bileşenlerin aynı anda işleme sokulmasıyla elde edilen ekolojik bölge-
ler haritasına göre ise öncelikle çok sayıda farklı alan bulunmuştur. Bu da bölgede farklı ekolojik bölgelerin bir-
birine komşu olacak şekilde  yanyana değil son derece yoğun bir şekilde iç içe geçmiş poligonlardan oluşmasıyla 
sonuçlanmıştır.  Çok kısa mesafelerde bile pek çok özellik bakımından oldukça farklı ekolojik bölgenin varlığı çok 
dikkat çekicidir. Teknoloji ilerledikçe sürdürülebilir tarımsal planlama çalışmalarında detaylı verilerin önemi gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Elde edilen verilerin sorgulanabilir, güncellenebilir nitelikte olduğu da göz önünde bulundurulursa bu çalışma 
gelecekte KOP bölgesi için havza ve alt havza bazlı tarımsal planlama ve sürdürülebilirlik için gerekli çok daha 
detaylı çalışmalara öncü olacaktır. 
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Yavuz ÖZER*
*Yrd. Doç. / Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / yavuzozer@yavuzozer.com 

ÖZET

Havza alanları Türkiye’de kuraklık ve çölleşme ile mücadelenin verildiği en önemli alanların başında gelmektedir. 
Bu alanların doğal yapısının korunması için kuraklık ve çölleşme ile mücadelenin etkili bir şekilde sürdürülmesi 
gerekmektedir. Türkiye’de havzalar son yıllarda çevresel tahribat tehdidi altındadır. Ancak havza alanlarının ko-
runması, bu konuyla ilgili kamu ve özel kurumların kısmi çabasından öteye geçememektedir. Hâlbuki havzaların 
korunması en başta içinde yaşayanlar ve sonrasında, tüm ülke vatandaşlarının bir sorunu olmalıdır. Bu amaçla 
havzalar ve çevre koruması konusunda bilinç oluşturulmalıdır.  

Saha çalışmalarına/çekimlerine 2014 Temmuz-Ağustos aylarında başlanan ve bir yıl sürecek olan “Büyük Men-
deres Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projesi’ isimli proje Türkiye’nin önemli havzalarından biri olan ‘Büyük 
Menderes Havzası’nın çevresel, önemini ortaya koymayı, havzanın kuraklık ve çölleşme riskini belgelemeyi ve 
havzayı geniş kitlelere görsel sanat eserleri yolu ile tanıtmayı hedeflemektedir. Ayrıca proje havza alanları konu-
sundaki akademik araştırmalar için geleceğe dönük bir kaynak olacaktır. Bu proje Türkiye’deki tüm diğer havza-
ların görsel sanat eserleri yolu ile tanıtılması, belgelenmesi kadar havza alanlarında kuraklık ve çölleşmeye karşı 
geniş halk kitlelerinin, farklı toplumsal kesimlerin bilgilendirilmesi, bu konuda ‘farkındalık’ oluşturulması için bir 
örnek ve öncü proje özelliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Büyük Menderes Havzası, Çevre, Kuraklık, Çölleşme, Farkındalık

 

ABSTRACT

Basin areas are among the most important areas of struggle against drought and desertation in Turkey. In order 
to protect the natural structure of these areas, it is required to efficiently sustain the struggle against drought and 
desertation. Basins in Turkey have recently been under the threat of the environmental destruction. However, the 
basin areas are only protected by the partial efforts of the relevant public and private institutions. On the other hand, 
the protection of basins should primarily be the problem of those living in them and then the entire country and 
its citizens. For that purpose, we should raise an awareness regarding the basins and the environmental protection.   

The project titled “A Documentary Film and Photography Project of the Greater Menderes Basin”, whose field 
work/shooting have started in July-August 2014 and which will last for one year, aims to reveal the environmental 
importance of the Greater Menderes Basin, which is among the most important basins of Turkey, document the 
drought and desertation risk of the basin and to introduce the basin to large masses via visual artworks. Besides, 
the project will be a future resource for academic researches on basin areas. This project is a sample and leading 
project in introducing and documenting all other basins in Turkey via visual artworks, as well as informing the 
large social masses and different social sections about the drought and desertation in basin areas and raising an 
‘awareness’ regarding this subject. 

Keywords: Greater Menderes Basin, Environment, Drought, Desertation, Awareness
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GİRİŞ

Büyük Menderes Havzası belgesel film ve fotoğraf projeleri, Afyon ilinden başlayarak Batı Ege boyunca oldukça 
geniş bir doğal alanı kapsayan Büyük Menderes Havzası’nın günümüzdeki durumunu konu almaktadır. 

Büyük Menderes Havzası Ege Bölgesi ve Türkiye için önem taşımaktadır. Havza yüzyıllar boyunca birçok me-
deniyetin burada var olmasını sağlayan coğrafi ve doğal özelliklere sahiptir. Havza, verimli tarım arazileri, doğal 
zenginlikleri ve elverişli iklimi ile tüm doğal yaşam için önem taşımaktadır. 

Ancak, bu coğrafyanın Türkiye çapındaki bilinirliği, Türkiye’nin doğal ve kültürel özelliklere sahip birçok alanına 
kıyasla daha düşük düzeydedir. Ayrıca Havza alanı boyunca görülen çevresel yıpranma, çölleşme ve kuraklığa 
bağlı sorunların çözümü için sadece bazı devlet ve özel kurumların ilgisini çekmektedir. Kamuoyu Havza’nın 
karşılaştığı çevresel sorunlar konusunda yeterli bilgi sahibi değildir. 

Tarih boyunca, Ege bölgesinde Menderes Nehri Havzası boyunca yaşam koşullarının elverişliliği nedeniyle bir çok 
medeniyetl kurulmuştur. Böylece Menderes Nehri Havzası, Afyon, Denizli, Uşak, Aydın illerini kapsayan büyük 
bir alanda, coğrafi ve kültürel oluşumun en önemli unsurudur.

Toplam uzunluğu 584 kilometre olan Büyük Menderes Nehri, Afyon ilinin Dinar ilçesi yakınlarındaki Suçıkan 
Mevkii’nde, Küfi Suyu ile Banaz Çayı kollarının birleşmesiyle oluşmaktadır. Menderes Nehri katettiği 584 kilo-
metre boyunca, verimli toprak arazilerinin oluşmasına, bitki çeşitliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. 
Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyonlar toprağın bereketlenmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca Büyük Menderes Deltası, Tepeli Pelikanları ve nesli tükenme seviyesine gelmiş Cüce Karabatakları ile 209 
ayrı kuş cinsine ev sahipliği yapmayı inatla sürdürmektedir. Kuş Bilimcilere görei günümüzde tüm dünyada sadece 
2.000 tane civarı kaldığı sanılan Tepeli Pelikanlara Büyük Menderes’te eşlik eden yaklaşık 6.000 adet Flamingo, 
Dilek Yarımadası’nda yaşamaktadır.

Günümüzde, Büyük Menderes Havzası boyunca çevresel koşulların değişmeye başladığı görülmektedir. Büyük 
Menderes Nehri, yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atık sularla; sanayi kuruluşlarında oluşan endüstriyel atık 
sularla; aşırı, zamansız ve yanlış gübre kullanımı etkileriyle kirletilmektedir. Atık alıcı ve taşıyıcı ortamı olarak 
işlevini sürdüren Büyük Menderes’e teknolojik, evsel ve kentsel atıkların deşarj edilmesi, milyonlarca yılda oluşan 
ekolojik dengelerin birkaç on yılda bozulması sonucunu beraberinde getirmiştir. Bölgedeki endüstri kuruluşlarının 
da olumsuz etkisi görülmektedir. Ayrıca DSİ’nin raporunda belirttiği şekliyle bölgede 165 Belediye bulunmaktay-
ken, bu belediyelerin sadece altısında kanalizasyon suyu arıtma tesisi mevcuttur. Aşağı havzalarda ise kirlilik daha 
da yoğunlaşmakta ve nehir ekosistemi acil müdahaleler olmazsa yok olmaktadır.  Tüm bu olumsuzluklara rağmen 
Büyük Menderes Havzası’nın korunması için, devlet ve özel kuruluşlar son yıllarda bir çaba içine girmişlerdir. 
DSİ, Büyük Menderes Havzası Çevre Koruma Birliği, WWF, ÇEKÜL gibi çeşitli kuruluşların çabaları sonucunda 
Büyük Menderes Havzası kirliliği kısmen de olsa azaltılmış ve Havza boyunca var olan doğal yaşam korunmaya 
çalışılmıştır. 

Büyük Menderes Havzası, geçmiş dönemlerden bu yana, bazı sınırlı, küçük araştırmaların dışında kapsamlı bir 
çalışma ile Türkiye ve dünyaya sesini duyuramamıştır. Sadece Havza’yı anlatan, havzanın sorunlarına odaklanan, 
çözüm önerileri sunan ve Havza’nın sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklere odaklanan sanat eserleri yetersizdir. 
Bazı kitap ve akademik makale çalışmalarında, Havza’nın çevresel sorunlarına değinmekte ancak, Havza’nın aka-
demik alanlar dışında genel toplum kitlelerine tanıtımı için bu çalışmalar yeterli olmamaktadır. “Büyük Menderes 
Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projeleri” bu eksikliği gidermek amacını taşımaktadır. Havzayı tüm yönleri ile 
ortaya koymayı hedefleyen belgesel filmin yanısıra, Havzanın günümüzdeki durumunu belgeleyecek olan fotoğraf 
projesi de Havzanın tanıtımına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Projeler ile oluşturulacak belgesel film ve fotoğraf eserleri, Havza’nın günümüzdeki durumunu belgeleyecektir. 
Böylece, hem bu konuda somut eserler ortaya çıkarılmış olacak, hem de gelecek yıllar için bir kaynak üretilmiş 
olacaktır. Bu eserler sayesinde Havza’nın önemi konusunda kamuoyu bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

1. Büyük Menderes Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projeleri Hakkında  Genel Bilgi

Büyük Menderes Havzası Belgesel film ve fotoğraf projeleri Büyük Menderes Havzası’nın Afyon, Uşak, Denizli 
ve Aydın illeri başta olmak üzere Ege Bölgesi ve Türkiye için önemini vurgulayacaktır. Bu amaçla Belgesel ve 
Fotoğraf projelerinin kapsamı, havzanın içeriği coğrafyadır.
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Belgesel film ve fotoğraf projeleri konu olarak bu coğrafyada görülen çevresel yıpranma ve kirliliği kapsamakta-
dır. Geçmiş yıllara göre ortaya çıkan değişim ve son yıllarda Havza’nın çevresel koruması için alınan önlemler bu 
kapsamda ele alınacaktır. Belgesel projesi, Havza’nın korunması ile ilgilenen kamu/özel kurum ve kuruluşlarının 
yetkililerinden alınacak röportajlara dayanacaktır. Ayrıca, Belgesel film projesi kapsamında, Havza üzerinde yaşa-
yan kentli/köylü sakinlerinin görüşlerine araştırma içinde yer verilecektir.

Fotoğraf projesi Havza’nın kapsadığı 584 km.lik alanı kapsayan fotoğrafların çekilmesini kapsamaktadır. Böyle-
ce, Büyük Menderes Havzası’nın doğal ve kültürel özellikleri, fotoğraf sanatının imkânları ile görselleştirilerek 
belgelenecektir. 

1.1. Büyük Menderes Havzası Belgesel Film Projesi

Büyük Menderes Havzası Belgesel Film Projesi, Afyon’dan itibaren, Menderes Nehri’nin döküldüğü Ege Deni-
zi’ne kadar olan geniş alan boyunca, Büyük Menderes Havzası’nın günümüzdeki durumunu belgeleyecektir. Böy-
lece, Havza’nın Afyon, Uşak, Denizli, Aydın illeri dışında, tüm ege bölgesi ve Türkiye için önemi vurgulanarak, 
doğal yaşamın korunması konusunda bir farkındalık oluşturulacaktır. 

Belgesel filmler, insan ve toplumsal unsurlar kadar, doğayı, doğadaki değişimleri de anlatmaktadır. İnsanın doğaya 
etkisi, doğayı dönüştürmek için verdiği mücadele de belgesel filmlerin konularındandır. Belgesel film öykü anla-
tımlı filmlerden farklı olarak belgelemeyi, gerçekliği aktarmayı hedefler. Ancak bunu yaparken, bir öykü anlatır 
gibi gerçekliği aktarabilir. (Rotha, 2000)

Belgesel film öykülü filmde görülen tiyatro geleneğinden tümüyle uzak ve değişiktir. Belgesel filmin yapımcısı, 
her filmde izleme, görme ve duyma yolundan yararlanarak bu olayların gerçekliğini desteklemektedir. Yapımcı 
içinde yaşadığı toplumla ilgili gerçeklerden etkilenir. Bu nedenle yapımcı gözlem, yeteneğini kullanır. Belgesel 
filmin oluşmasında gerekli olan iki önemli öğe de gözlem yolu ile üretilen sanat ve belgedir. (Gündeş, 1998)

Belgesel film, niteliği bakımından “özel bir tür” olarak değerlendirilebilir. Çünkü belgesel, diğer film türlerinden 
farklı olarak gerçek konulara yakınlığının yanısıra, daha yoğun araştırmayı, objektif bir bakış açısını ve sanatsal 
bir kaygıyı gerektirir. (Cereci, 1997)

Büyük Menderes Havzası belgesel filmi, belgesel film türünün doğa ve insana dair bir sorunu ele alma, sanatsal bir  
bakışla var olan sorunu ortaya koyma, sorgulama ile oluşturulacaktır. Film, Havzanın günümüzdeki görünümlerini 
çevresel, toplumsal yönleri ile ortaya koyacaktır. Belgesel film havzayı gerçekçi bir bakışla ve gözlemler yolu ile 
aktaracaktır. Sinemaya özgü bir anlam oluşturmanın en önemli unsuru olan kurgu, havzanın çevresel, kültürel, top-
lumsal önemlerini, geçmişten günümüze havza üzerindeki değişimleri, havzanın geleceği ile ilgili sorgulamaları 
aktarmak için kullanılacaktır. 

1.2. Büyük Menderes Havzası Fotoğraf Projesi

Belgesel filmin yanısıra, Büyük Menderes Havzası üzerine bir fotoğraf projesi gerçekleştirilecektir. Fotoğraf ger-
çek bir görünümün anlık durumunu bir çerçeve içine hapsederek bir belgeye dönüştürür. Ayrıca, sonsuz görünüm-
ler içinden seçilmesi nedeniyle bir çerçeveleme tercihidir ve bu yönüyle sanatsal nitelik taşımaktadır. Fotoğraf 
belge niteliği taşırken esteik bir yöne de sahiptir. Aksine estetik yön, belgenin önüne geçmez, belgenin gerçekliğini 
arttırır. (Yurdalan, 2007)

“Büyük Menderes Havzası Fotoğraf Projesi” havzanın günümüzdeki görünümlerini fotoğraf sanatının imkanları 
ile belgeleyecektir. Belgelerin çeşitliliği ve etkisini arttırmak amacıyla, fotoğraflama aşaması bir yıl boyunca sür-
dürülerek farklı mevsimlerdeki görünümler hakkında veriler elde edilecektir. Fotoğraf projesi havzanın çevre, kül-
tür, turizm alanlarındaki önemi görselleştirilecektir. Havzanın görünümleri estetik bir çerçeveleme ile gelecek yıl-
lara aktarılabilecektir. Böylece gelecek yıllar içinde havzadaki değişimlerin anlaşılmasına katkıda bulunulacaktır. 

Fotoğraf projesi, gösterimler, sergiler gibi etkinlikler ile havzanın görünümlerini farklı kitlelere ulaştırarak, bel-
gesel projesinde olduğu gibi Büyük Menderes Havzası’nın tanınırlığı ve havzanın önemi hakkındaki farkındalığı 
arttıracaktır.

2. Büyük Menderes Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projelerinin Amaçları

Havzanın sanat ve belge yolu ile tanıtılması, havza hakkındaki sorunlara dikkat çekilmesi ve havzanın sorunları 
ile doğrudan ilgili olmayan kitleler üzerinde bir farkındalık oluşturulması gibi genel amaçlar ile özetlenebilecek bu 
projelerin henüz gerçekleştirilmeden önce ortaya konan varsayımsal amaçları şu şekilde özetlenmektedir.  
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• Büyük Menderes Havzası Belgesel ve fotoğraf projesi Büyük Menderes Havzası’nın bulunduğu alan boyunca, 
Ege bölgesi ve Türkiye için çevresel önemini ortaya koyacaktır.

• Bölgede var olan bitki çeşitliliği, göçmen kuşların çeşitliliği ve zenginliği vurgulanacaktır.

• Bölgenin tarım imkânlarının zenginliğini sağlaması bakımından Büyük Menderes Nehrinin önemi ortaya konacaktır.

• Bölgenin coğrafi özellikleri, çevresinin öneminin yanı sıra, Büyük Menderes Havzası boyunca doğanın 
bereketliliği sayesinde oluşmuş kültürel birikime değinilecektir.

• Büyük Menderes Havzası’nın günümüzdeki durumu ortaya konarak, geçmişe göre fark edilen olumlu/olumsuz 
değişimler tarafsız bir bakışla sunulacaktır.

• Büyük Menderes Havzası’nın son yıllarda kirlenmesi ve doğal alanlarının yıpratılmasının gerekçeleri 
araştırılacaktır.

• Büyük Menderes Havzası’nın korunması için kamu ve özel kuruluşların çabaları ortaya konarak, bu konuda 
atılan adımlar belgesel sayesinde görünür hale getirilecektir.

• Önceki yıllar boyunca etkisini sürdüren bilinçsiz kullanım sonucunda görülen çevresel yıpranma, kirlilik, son 
yıllarda bilinçli koruma projeleri ile önlenmeye çalışılmışsa da, bu çalışmalar, bu konuda hassasiyet gösteren 
devlet ve özel kuruluşların dışında bir farkındalık oluşturamamıştır. Belgesel projesi Büyük Menderes 
havzasının günümüzdeki durumunu belgeleyerek, havzanın önemi ve koruma çalışmalarının artması 
konularında bir farkındalık oluşturacaktır.

• Belgesel film, katılacağı gösterim etkinlikleri ile havza’nın önemini farklı kitlelere duyuracaktır.

• Fotoğraf projesi kapsamında çekilen fotoğraflar, sergi gibi etkinlikler ile değerlendirilebilecektir. 

3. Büyük Menderes Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projeleri İçin İzlenecek Yöntem ve Aşamalar

Tüm havza alanını kapsayacak geniş coğrafyada bir yıl içinde tamamlanacak olan projelerin gerçekleştirilmesi 
için yöntem ve aşamalar çekimlerin başlamasından önce tasarlanmıştır. Buna göre, havzanın tüm mevsimler içinde 
farklı görünümlerinin belgesel ve fotoğraf projeleri için ayrı ayrı kaydedilmesi planlanmaktadır. Çekimlerin teknik 
maliyeti, taşınma, ulaşım gibi zorlukları ve mevsimsel engellerin ortaya çıkması nedeniyle yöntem ve aşamaların 
net olarak belirlenmesi önem taşımaktadır. 

Buna göre oluşturulan aşamalar ve izlenecek olan yöntem şu başlıklarla özetlenmiştir.

• “Büyük Menderes havzası” konusunda literatür Taraması

• Belgesel ve fotoğraf projeleri için gerekli izinlerin alınması

• Büyük Menderes havzası alanlarının keşif amacıyla gezilmesi, çekim için ön çalışmaların gerçekleştirilmesi

• Fotoğraf ve belgesel için ön çekimlerin gerçekleştirilmesi

• Ortaya çıkarılan ön çekim arşivinin listelenmesi, belgesel film için yapılacak röportajların belirlenmesi, 
gerekli izinlerin alınması

• Belgesel film çekimlerinin ve röportajların tamamlanması 

• Çekilen fotoğrafların bilgisayar süreçlerinin tamamlanması, Belgesel film çalışmasının ön kurgu işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi

• Belgesel film için tespit edilecek olası eksiklerin giderilmesi amacıyla yeni çekimlerin gerçekleştirilmesi

• Belgesel filmin son kurgu ve bilgisayara işlemleri sonucunda tamamlanması

• Fotoğraf projesi kapsamında oluşturulan tüm fotoğrafların bilgisayar süreçlerinin tamamlanması ve fotoğraf 
projesini tanıtan portfolyonun hazırlanması

• Belgesel filmin post-prodüksiyon işlemlerinin (fragman hazırlanması, DVD kapak tasarımı ve afiş 
hazırlanması) tamamlanması
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4. Projeler İçin Beklenen Sonuçlar

Büyük Menderes havzasının doğal ve kültürel özelliklerinin bilinirliğinin sağlanması bu projenin beklenen sonuç-
larından birisidir. Havzanın belgesel ve fotoğraf eserleri ile günümüzdeki durumu, görüntüsü, sorunları ve özellik-
leri belgelenerek, gelecek kuşaklara Havza hakkında kaynak oluşturulmuş olunacaktır. 

Havzanın günümüzdeki durumu hakkında belgesel film için gerçekleştirilecek röportajlar sayesinde, sorunlar ve 
çözüm önerileri hakkında bilgiler toplanacaktır. Belgesel film ve film hakkında yapılacak sunumlar ile yurtiçi ve 
yurtdışı, sempozyum, gösterim, film festivali gibi etkinliklerde Büyük Menderes Havzası’nın bilinirliği arttırıla-
caktır.

Havzanın doğal, kültürel özellikleri fotoğraf sanatının imkânları ile görselleştirilecektir. projenin tamamlanması-
nın ardından düzenlenecek fotoğraf gösterileri ya da sergiler sayesinde havzanın özellikleri farklı kesimlere duyu-
rulmuş olacaktır.Proje Ege Bölgesinde Afyon, Denizli, Uşak, Aydın illerini kapsayan geniş bir coğrafi alanın doğal 
ve kültürel özelliklerini geniş kitlelere duyuracaktır. Proje, Havza’nın çevresel sorunlarına odaklanarak bir çevre 
bilincinin oluşmasına katkıda bulunacaktır.

Belgesel film ve fotoğraf eserleri, sanatsal çalışma olarak, çeşitli ulusal/uluslararası sempozyum ve festivallerde, 
üniversitemizi, havza alanlarını ve ülkemizi temsil edecektir.

Bu sanatsal eserler gelecek kuşaklara kalıcı bir kaynak olarak hizmet edecektir. Havzanın günümüzdeki durumu-
nun görsel olarak belgelenmesi, ileriki yıllar içinde havza boyunca ortaya çıkacak olumlu ya da olumsuz değişim-
lerin boyutlarını ortaya koyacak, değişimlerin kıyaslanması sağlanacaktır.
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TÜRKİYE TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÇERÇE-
VESİNDE İZLEME, ERKEN UYARI VE TAHMİN KOMİTESİ, MAYIS AYI RAPORUNUN HAZIR-

LANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
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ÖZET

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, gelecekte de karşımıza çıkabilecek olan kuraklık, canlıların yaşamı üzerinde çok 
büyük olumsuz etkileri olan, insanların çeşitli etkinliklerini sınırlayan önemli ekolojik sorunların yaşanmasına ne-
den olan ve her an afete dönüşebilen bir doğal tehlikedir. Dünyadaki ve ülkemizdeki kuraklık yönündeki olumsuz 
iklim değişimleri ve artan su talepleri kuraklık riskini göz önünde bulunduracak şekilde bir planlama ve yönetimi 
gerekli kılmaktadır. Bu noktada kuraklık ile ilgili ulusal düzeyde konu ile ilgili önlemlerin alınması açısından, bir 
çalışma yapılması ihtiyacını ortaya koymuş ve Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı 
hazırlanmıştır. Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planın koordineli bir şekilde yürütülmesi için 
iki kısımdan oluşan görev dağılımı yapılmıştır. Merkezde yapılacak çalışmalar ve taşrada yapılacak çalışmalar 
belirlenmiştir. 

a) Merkez Yönetimi; 

1.	 İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi,

2.	 Risk Değerlendirme Komitesi,

3.	 Veri Akış Birimi,  oluşturulmuştur. 

b) İl Yönetimi; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri koordinasyonunda Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkez-
leri oluşturulmuştur. 

Yaşanabilecek kuraklığın önceden belirlenmesi ve izlenmesi önem arz etmektedir.  İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin 
Komitesi düzenli şekilde aylık olarak raporunu hazırlamaktadır. Mayıs ayı raporunu hazırlarken; 81 ilde yetişen 
tarımsal ürünler için “Ürün Gelişim Raporları” sulama amaçlı barajların doluluk oranları, orta vadeli hava tah-
minleri merkezinden gelen, üç aylık tahmin haritaları, aylık ve kümülatif yağış analizi, su havzaları yağış analizi, 
tarım havzaları yağış analizi, sıcaklık analizi, bölgeler itibarıyla aylık ve kümülatif yağış değerlendirme grafikle-
rini. Kuraklık Analizi için de; Normalin Yüzdesi İndeksi (Percent Of Normal Index-Pnı), Standart Yağış İndeksi 
(Standardızed Precıpıtatıon Index-Spı), PALMER Kuraklık Şiddet İndeksi (PALMER Drought Severity Index - 
PDSI)  verileri kullanmaktadır. Hazırladığı Mayıs ayı raporunu değerlendirme yapmak üzere Risk Değerlendirme 
Komitesine sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık eylem planı, Kuraklık, Kuraklık izleme, 

 

Preparation and Assessment Of May Report Of Monitoring, Early Warning and Estimation Committee In 
The Framework Of Turkey Strategy and Action Plan For Combating Agricultural Drought

ABSTRACT

Drought which could be encountered in the future as we have experienced in the past, is a natural hazard that can 
turn into a natural disaster. It has serious adverse effects on living things, restricts various activities of human be-
ings and causes ecological problems. Both global and local drought requires planning and management that takes 
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into account adverse changes in climate and increasing demand of water. Therefore need for a study has arisen in 
terms of taking measures for drought at national level and Turkey Strategy and Action Plan for Combating Agri-
cultural Drought have been prepared. 

For coordinated execution of Strategy and Action Plan for Combating Agricultural Drought, distribution of tasks 
has two parts. Activities at central level and local level have been determined. 

a) Central Management; 

1. Monitoring, Early Warning and Estimation Committee,

2. Risk Assessment Committee,

3. Data Flow Unit has been established. 

b) Provincial Management;

Agricultural Drought Provincial Crisis Centers have been establishes under the coordination of each Provincial 
Directorate of Food, Agriculture and Livestock. 

To determine a possible drought in advance, it is very important that it is monitored. Monitoring, Early Warning 
and Estimation Committee prepares monthly reports on a regular basis. While preparing May Report; for crops 
produced in each of the 81 provinces, data from “Crop Development Reports”, levels of irrigation dams, three-
month estimation maps from mid-term weather estimation center, monthly and cumulative precipitation analysis, 
precipitation analysis of water basins, precipitation analysis of agricultural basins, temperature analysis, monthly 
and cumulative precipitation graphs on regional basis have been used; and for Drought Analysis, data from Percent 
of Normal Index, Standardized Precipitation Index, PALMER Drought Severity Index – PDSI have been used. 
Monitoring, Early Warning and Estimation Committee submits May Report to Risk Assessment Committee for 
further assessment. 

Key Word: Drought action plan, Drought, Monitoring of Drought 

1.GİRİŞ

Kuraklık, canlıların yaşamı üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olan, insanların çeşitli etkinliklerini sınırlayan 
önemli ekolojik sorunların yaşanmasına neden olan ve her an afete dönüşebilen bir doğal tehlikedir. Çok yavaş 
gelişerek belirli bir süreçte oluşan bu doğal olayın, devam süresi uzadıkça sonuçları da çok tehlikeli boyutlara 
ulaşmaktadır.  

Günümüzde; karşılaştığımız küresel ölçekte en büyük sorunlardan birisi olan kuraklık, bugün gelinen nokta itiba-
riyle fiziksel ve doğal çevre, kent yaşamı, kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak 
üzere hayatımızın her aşamasını etkilemektedir. 

Ekstrem olaylar içinde kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun bir süreklilik gösterir ve doğal afetler içinde 
tahmini en zor olmasıyla birlikte etkileri çok geniştir. Dünyadaki ve ülkemizdeki kuraklık yönündeki olumsuz 
iklim değişimleri ve artan su talepleri kuraklık riskini göz önünde bulunduracak şekilde bir planlama ve yönetimi 
gerekli kılmaktadır. Bu noktada kuraklık ile ilgili ulusal düzeyde ısınmanın ülkemizi de etkileyeceği, özellikle 
Akdeniz havzası içine giren bölgelerimizde daha fazla hissedileceği ön görülmektedir. Küresel ısınma ile birlikte 
yaşanması muhtemel tarımsal kuraklıktan, sadece bir coğrafik bölgemizin etkileneceği gibi bütün bölgelerimizin 
de etkilenmesi mümkündür. 

Ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve bu hususta alınacak tedbirleri belir-
lemek için, ilk olarak, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının 
katılımıyla yapılacak çalışmalardaki koordinasyonu sağlamak ve bu çalışmalarda görev, yetki ve sorumluluklara 
ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla;

İlk olarak Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İle Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Karar 07/08/2007 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve karar kapsamında da “Tarımsal Ku-
raklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 02 Mart 2008 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmış ve bu doğrultuda 2008-2012 dönemini kapsayan 5 yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve 
Eylem Planı hazırlanarak faaliyete konulmuştur.
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Bakanlığımızın ve Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunda görevli olan bazı bakanlıkların yeniden 
yapılandırılması ve 2008-2012 dönemini kapsayan 5 yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem 
Planının süresinin dolması nedeniyle yeniden mevzuat çalışması yapılarak, Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Ku-
raklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Karar gereği de, Tarımsal Kuraklık 
Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Çıkarılmıştır. 

Doğal bir afet olan kuraklığın her an yaşanma riski nedeniyle ülkemiz şartlarına uygun, Bakanlığımız koordinas-
yonunda; Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen ilgili bakanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler ve sivil 
toplum kuruluşlarının katılımı ile 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi 
ve Eylem Planı hazırlanarak faaliyete konulmuştur.

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planın koordineli bir şekilde yürütülmesi için iki kısımdan 
oluşan görev dağılımı yapılmıştır. Merkezde yapılacak çalışmalar ve taşrada yapılacak çalışmalar belirlenmiştir. 

A-Merkez Yönetimi; 

1-İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi,

2-Risk Değerlendirme Komitesi,

3-Veri Akış Birimi,  oluşturulmuştur. 

B-İl Yönetimi; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri koordinasyonunda Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkez-
leri oluşturulmuştur. 

2. İZLEME, ERKEN UYARI VE TAHMİN KOMİTESİ, MAYIS AYI RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Her ayın 15 ile 20 si arasındaki bir tarihte toplantı yapılır. Veri Akış Birimindeki görevli kurumlardan gerekli olan 
veriler alınarak İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi raporu hazırlanır. Burada amaç yaşanabilecek kuraklığın 
düzenli olarak takibe alınmasıdır. İlgili kurumlardan gelen veriler doğrultusunda rapor oluşturulmaktadır. Gelen 
veriler aşağıdaki gibi değerlendirilmektedir. İlk önce meteorolojik veriler ele alınmaktadır.

2.1. MAYIS AYI YAĞIŞ ANALİZİ

Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl mayıs ayı yağışından fazla olmuştur. Mayıs ayı yağış ortalaması 
57,7 mm, normali 48,4 mm ve 2013 Mayıs ayı yağış ortalaması ise 42,6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 
19,3; geçen yıl Mayıs ayı yağışına göre ise % 35,4 artış gözlenmiştir.

Çizelge 1. Mayıs ayı yağış grafiği

2.2.  KÜMÜLATIF YAĞIŞ ANALIZI

1 Ekim 2013 – 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında kümülatif yağışlar, genel olarak normalinden ve geçen yıl yağışın-
dan az olmuştur. Kümülâtif yağış ortalaması 413,0 mm, normali 549,5 mm ve geçen yılın aynı dönem ortalaması 
ise 594,3 mm’dir. Kümülâtif yağışlarda normale göre % 24,8; geçen Su Yılına göre ise % 30,5 azalma gözlenmiş-
tir. Genel yağış verilerinin ardından bölgesel verilerde değerlendirilmektedir.
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Çizelge 2. Türkiye geneli 8 aylık yağış grafiği

2.3. BÖLGESEL YAĞIŞ ANALİZİ: MAYIS AYI AYLIK DEĞERLENDİRME

Marmara bölgesi: Bölge yağış ortalaması 77,6 mm, normali 38,9 mm, 2013 Mayıs ayı yağışı ise 20,9 mm’dir. 
Yağışlarda normaline göre % 99,6; geçen yıl Mayıs ayı yağışına göre ise % 270,6 artış gözlenmiştir.

Ege bölgesi: Bölge yağış ortalaması 49,2 mm, normali 34,5 mm, 2013 Mayıs ayı yağışı ise 34,8 mm’dir. Yağışlarda 
normaline göre % 42,7; geçen yıl Mayıs ayı yağışına göre ise % 41,2 artış gözlenmiştir.

Akdeniz bölgesi: Bölge yağış ortalaması 53,3 mm, normali 42,0 mm, 2013 Mayıs ayı yağışı ise 56,2 mm’dir. Ya-
ğışlarda normaline göre % 27,0 artış, geçen yıl Mayıs ayı yağışına göre ise % 5,1 azalma gözlenmiştir.

İçanadolu bölgesi: Bölge yağış ortalaması 54,6 mm, normali 47,6 mm, 2013 Mayıs ayı yağışı ise 33,2 mm’dir. 
Yağışlarda normaline göre % 14,6; geçen yıl Mayıs ayı yağışına göre ise % 64,3 artış gözlenmiştir.

Karadeniz bölgesi: Bölge yağış ortalaması 81,6 mm, normali 61,3 mm, 2013 Mayıs ayı yağışı ise 24,3 mm’dir. 
Yağışlarda normaline göre % 33,1; geçen yıl Mayıs ayı yağışına göre ise % 236,0 artış gözlenmiştir.

Doğu anadolu bölgesi: Bölge yağış ortalaması 56,3 mm, normali 68,1 mm, 2013 Mayıs ayı yağışı ise 64,5 mm’dir. 
Yağışlarda normaline göre % 17,2; geçen yıl Mayıs ayı yağışına göre ise % 12,6 azalma gözlenmiştir.

Güneydoğu anadolu bölgesi: Bölge yağış ortalaması 16,5 mm, normali 35,0 mm, 2013 Mayıs ayı yağışı ise 74,6 
mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 52,8; geçen yıl Mayıs ayı yağışına göre % 77,9 azalma gözlenmiştir.

2.4. SU HAVZALARI, MAYIS AYI VE KÜMÜLATİF YAĞIŞ ANALİZİ 

Genel olarak 2014 yılı Mayıs ayında mevcut 25 adet su havzasının almış olduğu yağış miktarına bakıldığından 8 
tanesinde normalin altında yağış kaydedilmiştir. 

Ancak 8 aylık kümülatif yağışlara bakıldığında Meriç havzası dışında diğer havzalarda yağışlar normallerinin 
altında kalmıştır. 

Mayıs ayı yağışları normallerinin üstünde gerçekleşmiştir ancak 8 aylık toplam yağışlar normallerin altında kal-
mıştır.

2.5. 2014 YILI MAYIS AYI SIICAKLIKLARININ ANALIZI 2014 YILI MAYIS AYI ORTALAMA SI-
CAKLIKLARININ 1981-2010 NORMALLERINE GÖRE MUKAYESESI GENEL DEĞERLENDİRME

2014 yılı Mayıs ayında ortalama sıcaklıklar; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu  ile 
Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve İstanbul dolaylarında mevsim normallerinin üzerinde  
gerçekleşirken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Mayıs ayında en düşük ortalama 
sıcaklık 9,6 ºC ile Sarıkamış’ta, en yüksek ortalama sıcaklık ise 25,1 ºC ile Cizre’de tespit edilmiştir. Mayıs ayı 
ekstrem sıcaklık değerlendirmesi Mayıs 2014’de yeni ekstrem sıcaklık gerçekleşmemiştir.

2.6. KURAKLIK ANALİZİ

Üç çeşit meteorolojik kuraklık analizi yapılmaktadır. Üç analiz sonucuda her ay hazırlanan raporda yer almaktadır. 
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2.6.1 NORMALİN YÜZDESİ METODU

Normalin Yüzdesi Metodu ile hazırlanan 1 aylık (Mayıs) yağış haritalarına bakıldığında; Güneydoğu Anadolu 
ve Doğu Anadolu Güney kesimleri meteorolojik kuraklık görülürken diğer bölgelerde normalleri civarında yağış 
almıştır. Sekiz aylık (Ekim, Kasım, Aralık 2013 – Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 2014) kümülatif yağışlara 
bakıldığında Batı Akdeniz, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesinin dışında kalan yerlerde meteorolojik 
kuraklık görülmektedir. 

Çizelge 3. Normalin yüzdesi metodu ile meteorolojik kuraklık haritası

2.6.2. PALMER METODU 

Mayıs ayı Palmer Kuraklık Haritasına bakıldığında Kıyı Ege ve Trakya bölgeleri dışında Ülke genelinde kuraklık 
yaşandığı görülmektedir.

2.6.3. STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ

12 aylık SPI (Haziran 2013-Mayıs 2014) kuraklık haritasına bakıldığında yurdumuzda Kıyı Ege ve Trakya dışında 
kalan yerlerde kuraklık olduğu görülmektedir. 

2.7. SULAMA SUYU MAKSATLI BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

13.06.2014 tarihi itibariyle işletmede olan 214 adet sulama maksatlı barajda doluluk oranı % 53,1’dir.

2.8. TARIMSAL FAALİYETLER

Yukarıda, yağış ve kuraklıkla ilgili belirtilen değerler bize meteorolojik kuraklığı vermektedir. Tarımsal kuraklığı 
vermemektedir. Tarımsal kuraklığı takip etmek için sahadan verilerin alınması gerekmektedir. Tarımsal kuraklığı 
takip etmek için 81 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden her ay düzenli olarak gönderilen ürün çıkış 
ve gelişme raporlarına bakılmaktadır.  

2.8.1. İL GENELİNDE YETİŞTİRİLMEKTE OLAN ÜRÜNLERİN EKİLİŞ, ÇIKIŞ VE GELİŞME DU-
RUMLARI

Tarım İl Müdürlüklerimiz tarafından gönderilen Mayıs ayı ürün çıkış ve gelişme tablolarına bakıldığında; Ülke 
genelinde kışlık ekimi yapılan hububat ürünleri için değerlendirme yaptığımızda, Ülke genelinde ekimlerin ta-
mamlandığı çıkışların olduğu görülmüştür, ancak;

• Ağrı İlinde; Patnos ve Taşlıçay ilçeleri kuraklıktan etkilenme olduğu,

• Amasya İlinde; Mayıs ayı yağışları yeterli olmasına rağmen İl genelinde çok önemli oranda verim kaybı 
beklendiği,

• Ankara İlinde; Mayıs yağışlarının yeterli olduğu ancak kuraklıktan dolayı çıkış zayıflığının etkilerinin hala 
devam ettiği,

• Afyonkarahisar İlinde; Başmakçı, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Emirdağ, İhsaniye, İscehisar, Merkez, Sandıklı, 
Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde yağış yetersizliğine bağlı olarak %30-50 arasında rekolte kaybı meydana 
geleceği,
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• Aksaray İlinde; Hububat ekili alanların ilkbahar içerisinde istenilen yağışların az olması nedeniyle sonraki 
gelişim periyodunda her şey olumlu gitse bile tahmini %30-70 verim kaybının beklendiği,

• Balıkesir İlinde; Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde aşırı yağışlar ve yüzey akışı nedeniyle %30 civa-
rında yatma zararı tespit edildiği, Altı eylül ve Karesi ilçelerinde don ve kuraklık zararının mevcut olduğu,

• Bingöl İlinde; Merkez İlçesinde Mayıs Ayı sonu itibariyle ekolojik şartlara bağlı olarak buğday bitkisinin ye-
teri kadar boylanmadığı, kısa ve seyrek kaldığı gözlemlendiği, bunun sonucunda da hem ürün hem de saman 
veriminin olumsuz yönde etkileneceğinin tahmin edildiği,

• Denizli İlinde; Baklan, Bekilli, Çivril ve Honaz ilçelerinde yağışların az olması sebebi ile yer yer verim dü-
şüklüğü beklendiği,

• Elazığ İlinde; Merkez, Ağın, Baskil, Keban, Kovancılar, Palu ve Sivrice ilçelerinde yeterli yağış olmadığından 
buğdaylarda sararmalar başlamış olduğu ve başakların yeterli düzeye ulaşmadığı,

• Erzurum İlinde; Horasan ve Narman ilçelerinin kuraklıktan etkilenebileceği,

• Giresun İlinde; 30/03/2014 tarihinde meydana gelen don zararı ve nisan ayındaki kuraklık nedeniyle gelişme-
nin zayıf olduğu,

• Kayseri İlinde; Don zararından etkilenme ve Yağışların zamanında olmaması sebebiyle hububat sap boyu ve 
başak boyu kısa kaldığı, 30 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen dolu zararı ve ayrıca geçmiş dönemli hububatta 
kuraklık sebebiyle bazı kesimlerde %50-% 60’a varan zarar mevcut olduğu,

• Karaman İlinde; Güz ayları kurak olması nedeniyle %25-30 zarar beklendiği,

• Kahramanmaraş İlinde; Gelişimin geçen yıla göre zayıf ve boyunun kısa kaldığı,

• Kırşehir İlinde; Nisan ayı yağışların yetersiz olması nedeniyle beklenen gelişmenin olmadığı, Mayıs ayında 
kaydedilen yağış miktarı 46,6 mm’ olduğu, yağışların kardeşlenmeden sonra olması nedeniyle hububatta ge-
lişmeye fazla etkisi olmadığı, bu durumda verimde düşme olacağı,

• Kilis İlinde; Kuraklık nedeniyle yetersiz başaklanma ve kuru tarım yapılan alanlarda kurumaların olduğu;

• Konya İlinde; Nisan ayında yağışın az olması bitki boylarının ve başakların küçük olmasına neden olduğu, bu 
nedenle verimde düşmeler olacağı,

• Malatya İlinde; Kuraklık etkisinin olduğu,

• Muş İlinde; İl genelinde iklim koşullarından dolayı hububat ürünlerinin gelişmelerinin yetersiz olduğu, 

• Nevşehir İlinde; Mevsim şartlarına göre yeterli yağış düşmediği, kıraç ve zayıf bünyeli ekili alanlarda kurak-
lıktan etkilenme sonucu bazı köylerdeki ekili arazilerin sürülerek nadasa bırakıldığı,

• Niğde İlinde; Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı ilçelerinde %40-80 kuraklık zararı mevcut olduğu,

• Uşak İlinde; Sarı olum dönemi. Kuraklık nedeniyle verim kaybının %10-60 arası olacağı,

• Şırnak İlinde; Güçlükonak ilçesinde hububatın kuraklıktan dolayı erken olgunlaşmaya geçtiği, bu nedenle tam 
boylanamadığı, 

• Samsun İlinde; Orta kuşak ve üzerindeki hububat alanlarında gerek çimlenme gerek gelişim döneminde yağış 
yetersizliği ve düzensizliği nedeniyle verim düşüklüğü beklendiği,

• Sivas İlinde; Mayıs ayı içerisindeki yağışlarla bir toparlanma görülmekle birlikte verim kaybı olacağının tah-
min edildiği, Bildirilmiştir.

2.8.2. BİTKİ İNDEKSİ (NDVI) İLE VEJETASYON/KURAKLIK GELİŞİMİNİN İZLENMESİ

Modis -Terra uydu görüntülerinden elde edilen NDVI (vejetasyon indeksi) verileri vejetasyon şartlarının izlen-
mesinde kullanılmaktadır.  09 Mayıs-24 Mayıs 2014 dönemi NDVI verilerinin aynı tarih aralığındaki uzun yıllar 
(2009-2013) NDVI verileri ile karşılaştırılması ile elde edilen harita aşağıda verilmiştir.  Haritada sarıdan kırmı-
zıya doğru renkler uzun yıllar ortalamasına (normal) göre vejetasyon canlılığında azalmayı, açık yeşilden koyu 
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yeşile doğru renkler vejetasyon canlılığında normale göre artış olduğunu göstermektedir.  

Türkiye haritası incelendiğinde, 24 Mayıs 2014 itibarıyla Ege, Trakya, Marmara, Doğu Anadolu Bölgelerinde 
vejetasyon  canlılığının normali veya daha iyi durumda olduğu gözlenmektedir. Ancak İç Anadolu’da Ankara, Es-
kişehir, Konya, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Doğu Akdenizde Adana ve Hatay, Güneydoğuda Gaziantep ve Şanlıurfa 
illerinde yaygın olarak veya ilçe bazında kuraklık etkisi devam etmektedir.  

Çizelge 4. NDVI verileri ile elde edilen harita

 

2.9. KURAKLIK TAHMİNİ

3 ve 6 aylık ileriye dönük yağış ve sıcaklık tahminlerde kullanılmaktadır. Orta Vadeli Hava Tahminleri Merke-
zi’nin (ECMWF) tahmin haritaları her ay düzenli olarak alınmaktadır. 

2.9.1. YAĞIŞ TAHMİNİ
Çizelge 5. Orta vadeli hava tahminleri merkezi’nin (ECMWF) 3 aylık yağış tahmin haritası

Temmuz 2014 – Eylül 2014 aylarında İlk 3 aylık dönem yağışlarının, Karadeniz Bölgesinde mevsim normalleri 
civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde (0-50 mm) gerçekleşmesi beklenmektedir.

2.9.2. SICAKLIK TAHMİNİ
Çizelge 6. Orta vadeli hava tahminleri merkezi’nin (ECMWF) 3 aylık sıcaklık tahmin haritası

Temmuz 2014 – Eylül 2014 aylarında; İç Anadolu Bölgesinin orta kesimlerinde normallerinin (0,5-1)°C üstünde 
Ege, Marmara Karadeniz, Akdeniz Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normallerinin (0-0,5)°C üstünde, Doğu Ana-
dolu Bölgesinde normalleri civarında sıcaklık beklenmektedir.
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3. SONUÇ 

Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl mayıs ayı yağışından fazla olmuştur. Mayıs ayı yağış ortalaması 
57,7 mm, normali 48,4 mm ve 2013 Mayıs ayı yağış ortalaması ise 42,6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 
19,3; geçen yıl Mayıs ayı yağışına göre ise % 35,4 artış gözlenmiştir.

1 Ekim 2013 – 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında kümülatif yağışlar, genel olarak normalinden ve geçen yıl yağışın-
dan az olmuştur. Kümülâtif yağış ortalaması 413,0 mm, normali 549,5 mm ve geçen yılın aynı dönem ortalaması 
ise 594,3 mm’dir. Kümülâtif yağışlarda normale göre % 24,8; geçen Su Yılına göre ise % 30,5 azalma gözlenmiştir. 

Tarım İl Müdürlüklerimiz tarafından gönderilen Mayıs ayı ürün çıkış ve gelişme tablolarına bakıldığında; Ülke 
genelinde kışlık ekimi yapılan hububat ürünleri için değerlendirme yaptığımızda, Ülke genelinde ekimlerin ta-
mamlandığı çıkışların olduğu görülmüştür, ancak;

• Ağrı İlinde; Patnos ve Taşlıçay ilçeleri kuraklıktan etkilenme olduğu,

• Amasya İlinde; Mayıs ayı yağışları yeterli olmasına rağmen İl genelinde çok önemli oranda verim kaybı 
beklendiği,

• Ankara İlinde; Mayıs yağışlarının yeterli olduğu ancak kuraklıktan dolayı çıkış zayıflığının etkilerinin hala 
devam ettiği,

• Afyonkarahisar İlinde; Başmakçı, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Emirdağ, İhsaniye, İscehisar, Merkez, Sandıklı, 
Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde yağış yetersizliğine bağlı olarak %30-50 arasında rekolte kaybı meydana 
geleceği,

• Aksaray İlinde; Hububat ekili alanların ilkbahar içerisinde istenilen yağışların az olması nedeniyle sonraki 
gelişim periyodunda her şey olumlu gitse bile tahmini %30-70 verim kaybının beklendiği,

• Balıkesir İlinde; Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde aşırı yağışlar ve yüzey akışı nedeniyle %30 civa-
rında yatma zararı tespit edildiği, Altı eylül ve Karesi ilçelerinde don ve kuraklık zararının mevcut olduğu,

• Bingöl İlinde; Merkez İlçesinde Mayıs Ayı sonu itibariyle ekolojik şartlara bağlı olarak buğday bitkisinin ye-
teri kadar boylanmadığı, kısa ve seyrek kaldığı gözlemlendiği, bunun sonucunda da hem ürün hem de saman 
veriminin olumsuz yönde etkileneceğinin tahmin edildiği,

• Denizli İlinde; Baklan, Bekilli, Çivril ve Honaz ilçelerinde yağışların az olması sebebi ile yer yer verim dü-
şüklüğü beklendiği,

• Elazığ İlinde; Merkez, Ağın, Baskil, Keban, Kovancılar, Palu ve Sivrice ilçelerinde yeterli yağış olmadığından 
buğdaylarda sararmalar başlamış olduğu ve başakların yeterli düzeye ulaşmadığı,

• Erzurum İlinde; Horasan ve Narman ilçelerinin kuraklıktan etkilenebileceği,

• Giresun İlinde; 30/03/2014 tarihinde meydana gelen don zararı ve nisan ayındaki kuraklık nedeniyle gelişme-
nin zayıf olduğu,

• Kayseri İlinde; Don zararından etkilenme ve Yağışların zamanında olmaması sebebiyle hububat sap boyu ve 
başak boyu kısa kaldığı, 30 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen dolu zararı ve ayrıca geçmiş dönemli hububatta 
kuraklık sebebiyle bazı kesimlerde %50-% 60’a varan zarar mevcut olduğu,

• Karaman İlinde; Güz ayları kurak olması nedeniyle %25-30 zarar beklendiği,

• Kahramanmaraş İlinde; Gelişimin geçen yıla göre zayıf ve boyunun kısa kaldığı,

• Kırşehir İlinde; Nisan ayı yağışların yetersiz olması nedeniyle beklenen gelişmenin olmadığı, Mayıs ayında 
kaydedilen yağış miktarı 46,6 mm’ olduğu, yağışların kardeşlenmeden sonra olması nedeniyle hububatta ge-
lişmeye fazla etkisi olmadığı, bu durumda verimde düşme olacağı,

• Kilis İlinde; Kuraklık nedeniyle yetersiz başaklanma ve kuru tarım yapılan alanlarda kurumaların olduğu;

• Konya İlinde; Nisan ayında yağışın az olması bitki boylarının ve başakların küçük olmasına neden olduğu, bu 
nedenle verimde düşmeler olacağı,
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• Malatya İlinde; Kuraklık etkisinin olduğu,

• Muş İlinde; İl genelinde iklim koşullarından dolayı hububat ürünlerinin gelişmelerinin yetersiz olduğu, 

• Nevşehir İlinde; Mevsim şartlarına göre yeterli yağış düşmediği, kıraç ve zayıf bünyeli ekili alanlarda kurak-
lıktan etkilenme sonucu bazı köylerdeki ekili arazilerin sürülerek nadasa bırakıldığı,

• Niğde İlinde; Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı ilçelerinde %40-80 kuraklık zararı mevcut olduğu,

• Uşak İlinde; Sarı olum dönemi. Kuraklık nedeniyle verim kaybının %10-60 arası olacağı,

• Şırnak İlinde; Güçlükonak ilçesinde hububatın kuraklıktan dolayı erken olgunlaşmaya geçtiği, bu nedenle tam 
boylanamadığı, 

• Samsun İlinde; Orta kuşak ve üzerindeki hububat alanlarında gerek çimlenme gerek gelişim döneminde yağış 
yetersizliği ve düzensizliği nedeniyle verim düşüklüğü beklendiği,

• Sivas İlinde; Mayıs ayı içerisindeki yağışlarla bir toparlanma görülmekle birlikte verim kaybı olacağının tah-
min edildiği, Bildirilmiştir.

NDVI (vejetasyon indeksi) verilerine göre, Türkiye haritası incelendiğinde 24 Mayıs 2014 itibarıyla Ege, Trakya, 
Marmara, Doğu Anadolu Bölgelerinde vejetasyon  canlılığının normali veya daha iyi durumda olduğu gözlenmek-
tedir. Ancak İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir, Konya, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Doğu Akdenizde Adana ve Hatay, 
Güneydoğuda Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yaygın olarak veya ilçe bazında kuraklık etkisi devam etmektedir.

Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) tahmin haritalarına bakıldığında yağışların; Temmuz 2014 
– Eylül 2014 aylarında İlk 3 aylık dönem yağışlarının, Karadeniz Bölgesinde mevsim normalleri civarında, diğer 
yerlerde mevsim normallerinin üzerinde (0-50 mm) gerçekleşmesi beklenmektedir.

Temmuz 2014 – Eylül 2014 aylarında; İç Anadolu Bölgesinin orta kesimlerinde normallerinin (0,5-1)°C üstünde 
Ege, Marmara Karadeniz, Akdeniz Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normallerinin (0-0,5)°C üstünde, Doğu Ana-
dolu Bölgesinde normalleri civarında sıcaklık beklenmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE KORUYUCU TOPRAK İŞLEME  
TEKNIKLERININ ETKILERI

Derya Sürek

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara, tel-
+90 (312) 3156560/216, fax- +90 (312) 3153129 email- derya.surek@yahoo.com

Özet

Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmek amacıyla insanoğlu varoluş anından beri sürekli bir çaba içinde 
olmuş, belki de tam olarak sırrını kavrayamadıkları doğa ile zaman zaman savaş içine girmiş, doğayı kendi istediği 
biçime sokmaya çalışmıştır. Teknolojinin gelişimiyle beraber maalesef enerjinin ve kaynakların hor kullanılması 
yaşadığımız çevreye verilen zararları artmıştır. Tarım alanlarına olan yansıması ise artan nüfusun beslenmesinde 
karşılaşılan güçlüklerle kendini göstermiş, birim alandan daha fazla verim alma çabası toprakların yoğun olarak 
işlenmesine ve birtakım kimyasal girdilerin (ilaç, gübre vs.) yoğun olarak kullanılmasına neden olmuştur.

Bir yandan tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, diğer yandan tarıma elverişli olmayan alanların (çayır ve mera-
ların) tarıma açılmasıyla ortaya çıkan erozyon, aşırı sulamaya bağlı olarak çoraklaşma, tuzlulaşma vs. 

birtakım yanlış tarımsal uygulamalar toprakların elden çıkmasına sebep olmuştur. İşte bu yanlış uygulamalar bu-
gün birçok ülkeyi yeniden toprak verimliliğini korumaya ve geliştirmeye dayalı sürdürülebilir tarım sistemlerine 
yöneltmiştir.

Sürdürülebilir tarım sistemlerinin başında ise koruyucu toprak işleme sistemleri (anıza doğrudan ekim ve azal-
tılmış toprak işleme) gelmektedir. Koruyucu toprak işleme ile uzun vadeli, çevreyi ve doğal kaynakları koruyan, 
insan ve hayvan sağlığı bakımından daha güvenli, üretken ve karlı, düşük-girdili tarım sistemlerinin oluşturulması 
amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilirlik, koruyucu toprak işleme, geleneksel toprak işleme

The Effects Of Conservation Tillage Techniques On Sustainability

Abstract

The human being, from the time he/she was created, has shown a continuous effort to shape the environment as he/
she required and time to time has struggledagainst environment in order to keep up with devoloping and changing 
world. Together with the technological development, the misuse of energy and sources has unfortunately has incre-
ased the demage given to the environment. The reflection of this to agriculture has been as the difficulties happened 
in the nutrition of increasing population. The effort to get more yield per unit areahas resulted to extensively till the 
land and touse more chemical inputs (chemicals, fertilizer etc.).The misuse of agricultural lands on one hand, and 
the agricultural use of lands that are not suitable for cultivation on the other hand have caused important erosion 
problems. In addition, extensive irrigation has lead to salinity etc. which resulted in losing the productivity of the 
soil. Such wrong applications have directed the suffered countries to take necessary precoutions to conserve and 
improve the soil productivity and to apply sustainable agricultural systems.

Conservative  soil tillage systems (direct sowing on stubble and reduced soil tillage) are the primary applications of 
sustainable agricultural systems. With the conservative soil tillage systems, it is aimed to conserve the environment 
and natural resources in long-term and to establish low-input agricultural systems which are more saf efor human 
and animal health with more productivity increasing the profit in agriculture.

Keywords: sustainability, conservation tillage, conventional tillage
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Giriş

“Sürdürülebilirlik” kavramı genel hatları ile ilk olarak Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987’de ya-
yınladığı “Our Common Future” ortak geleceğimiz isimli Brundtland Raporu’nda çizilmiştir. “İnsan ile yaşadığı 
çevre arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, onların gelecek nesillere de aktarımını sağla-
yacak şekilde bugün ile gelecek yaşamın planlanması” anlamını taşımaktadır. 

Sürdürülebilirlik sosyal, çevresel, ekonomik ve kültürel boyutları ile düşünülmesi gereken bir kavram olup; var 
olan kaynakların en doğru ve en verimli şekilde kullanılarak devamlılığının sağlanmasını ifade eder. 

İnsanoğlu beslenmeden barınmaya, giyimden ilaca kadar her türlü ihtiyacını topraktan sağlamaktadır. Tarımın 
başladığı ilk yıllarda insanlar doğal şartlarda (makine, gübre ve ilaç kullanmadan) tarım yapmışlar ve topraktan 
aldıklarını yine toprağa vermişlerdir. Dolayısıyla toprakların verimlilikleri ve muhafazası (sürdürülebilirliği) de-
vam etmiştir.

Ancak, zamanla artan nüfusun beslenmesinde karşılaşılan güçlükler, birim alandan daha fazla verim alma çabası 
toprakların yogun olarak işlenmesine ve bir takım kimyasal girdilerin (ilaç, gübre vs.) yoğun olarak kullanılmasına 
neden olmuştur.

Bir yandan tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, diğer yandan tarıma elverişli olmayan alanların (çayır ve mera-
ların) tarıma açılmasıyla ortaya çıkan erozyon, aşırı sulamaya bağlı olarak çoraklaşma, tuzlulaşma vs. bir takım 
yanlış tarımsal uygulamalar toprakların elden çıkmasına sebep olmuştur. İşte bu yanlış uygulamalar bugün birçok 
ülkeyi yeniden toprak verimliliğini korumaya ve geliştirmeye dayalı sürdürülebilir tarım sistemlerine yöneltmiştir.

Sürdürülebilir tarım sistemlerinin başında ise koruyucu toprak işleme sistemleri (anıza doğrudan ekim, azaltılmış 
toprak işleme) gelmektedir. Koruyucu toprak işleme ile, ‘Uzun vadeli, çevreyi ve doğal kaynakları koruyan, 
insan ve hayvan sağlığı bakımından daha güvenli, üretken ve karlı, düşük-girdili tarım sistemlerinin oluş-
turulması ve benimsetilmesi‘ hedeflenmiştir.

Ürün artıklarının %85’nin toprağa gömüldüğü, %15’ inden daha az bitki artıklarının toprak yüzeyinde bırakıldığı 
sisteme “geleneksel toprak işleme” denilmektedir.

Herhangi bir toprak işleme ve ekim sistemi toprak yüzeyinde ekim sonrası %30 ve daha fazla bitki artığı bırakıyor-
sa “koruyucu toprak işleme” olarak tanımlanmaktadır. 

Korumaya yönelik toprak işleme, sürdürülebilir tarımın başta gelen uygulamaları arasındadır ve amaç toprağın 
korunmasıdır. Bu sistem toprak erozyonunu kontrol etmek amacıyla geliştirilmiştir. 

ABD’ nin Toprak Muhafaza Teknolojileri Merkezi (Conservation Tecnology Information Center-CTIC) anız örtülü 
tarımı; su erozyonu dikkate alındığında, toprak yüzeyinin en az %30 nun anızla kaplı bırakıldığı toprak işleme 
sistemi, rüzgar erozyonu dikkate aldığında ise benzer şekilde kritik rüzgar döneminde 1120 kg/ha anızın toprak 
yüzeyinde bırakılması şeklinde tanımlamaktadır.

Azaltılmış, sınırlı ya da minimum toprak işleme olarak tanımlanan sistem ise; geleneksel toprak işleme sistemine 
göre bazı işlemlerin uygulanmadığı bir yöntemdir. Azaltılmış toprak işleme sisteminde pulluğa yer verilmemekte, 
ancak diğer aletler amaca göre kullanılmaktadır. Dolayısıyla geleneksel toprak işleme standartlarına göre toprak 
yüzeyi az da olsa kaba ve pürüzlü olmakta, toprak yüzeyinde bir miktar anız artığı bulunmaktadır. Azaltılmış 
(minimum) toprak işleme yönteminde yeterli miktarda anız artıkları toprak yüzeyinde bırakılarak toprak üst yüze-
yinin erozyondan korunmasına olanak sağlamaktadır. Böylece azaltılmış toprak işleme de sıfır toprak işleme gibi 
muhafazaya yönelik işleme şekillerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Azaltılmış ve sıfır toprak işleme potansiyel faydalarından dolayı dünya çapında savunulmakta ve uygulaması hızla 
yaygınlaşmaktadır. 2000-2001 verilerine göre, ABD’ de 21.1, Brezilya’ da 13.5, Arjantin’ de 9.2, Kanada’ da 4.1 
ve Avustralya’ da 8.6 milyon ha arazide sıfır işlemeli tarım yapılırken (Ekboir, 2002), bugün bu rakam 100 milyon 
ha a ulaşmış olup (A.B.D, Brezilya, Kanada, Şili, Paraguay, Avustralya) toplam tarım alanlarının % 6’sını oluştur-
maktadır (buğday,mısır,soya fasulyesi, pamuk ve diğer sıra bitkileri) (Aykas ve ark.,2010).

Dünyada hızla yaygınlaşan doğrudan ekim tekniklerinde öncelikli amaç toprak ve su kaynaklarının korunmasıdır. 
Yoğun toprak işleme ve toprak üst yüzeyinin bitki artıklarından arındırılması toprağın sıkışmasına, erozyona ve 
yüzeydeki organik maddenin azalmasına dolayısıyla da toprakların verimsizleşmesine neden olmaktadır. 

Brezilya’da Sarı-kırmızı podzolik toprakta geleneksel ve sıfır toprak işlemenin yağış erozivitesi, toprak ve su 
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erozyon kayıpları, toprak su içeriğini inceledikleri çalışmalarında, geleneksel toprak işlemede toprak kaybını 30,9 
t/ha ve su kaybını 233 mm bulurken, bu değerleri sıfır toprak işleme için 3,0 t/ha ve 184 mm olarak bulmuşlardır. 
Toprak su içeriğini ise sıfır toprak işlemede geleneksel işlemeye göre ilk ay yüksek, takip eden aylarda ise daha 
düşük bulmuşlardır. İnfiltrasyonun sıfır torpak işlemede daha fazla olmasına rağmen, bu sistemde su kullanımının 
daha iyi olduğunu,  daha iyi verim ve daha iyi gelişmiş bitkiler için daha fazla su tuttuğunu bildirmişlerdir (Melo 
ve Silva 1993). 

Farklı toprak işleme teknikleri ile yapılan birçok çalışma göstermiştir ki;  sıfır toprak işlemede bitki örtüsünün 
tarlada bırakılması ile su ve rüzgâr erozyonun engellenerek toprak kaybının azaltılabileceği, infiltrasyonun artırıla-
bileceği ve toprak bozulmasının azalacağı, dolayısıyla muhafazalı sürümün bitki üretiminde önemli kayıplara yol 
açmadan kullanılabileceğidir (Mannering ve ark.1966, Fenster 1974, Arshad ve Gill 1997). 

Sürdürülebilir bir tarım sistemi toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştiren bir sistem olmalıdır. 
Anıza doğrudan ekim sisteminde özellikle toprak yüzeyinde bırakılan anız artıkları uzun vadede ayrışarak toprak 
organik maddesini artırarak toprakların verimliliklerini sağlarken, diğer yandan da artan organik madde sebebiyle 
toprak granülasyonu ve boşluk hacmi, dolayısı ile toprağın su tutma kapasitesi ve iletkenliği vs. toprak fiziksel 
özelliklerini iyileştirerek de katkı sağlamaktadır. 

Toprak yüzeyinde bırakılan anız artıkları aynı zamanda toprak sıcaklığını azaltmak, buna bağlı olarak toprak ru-
tubet miktarını artırarak sürdürülebilirlik üzerine etki etmektedir. Bitki artıkları gündüzleri toprakların fazla ısı 
absorpsiyonuna, geceleri de ısı kaybına engel olmaktadır. 

Toprak işleme yöntemleri, toprağı yırtan, deviren ve alttan işleyen olmak üzere üçe ayrılmıştır. Toprağı devirerek 
işleyen yöntemlerin toprağın fiziksel ve kimyasal olarak yapısını bozduğu, alttan işleyenlerin ise zararının daha az 
olduğu, dolayısıyla toprağı alttan işleyen kazayağı ve kırlangıç kuyruğu gibi aletlerin kullanılmasının daha doğru 
olduğu belirtilmektedir (Çöke,1973; Tosun,1975).

Bilindiği üzere geleneksel sistemde kullanılan sürüm aletleri suyun toprağa girişini arttırmak, evaporasyonu azalt-
mak, tohumun çimlenmesi ve çıkışının sağlanması için optimum tohum yatağı şartlarını sağlaması yanında me-
kanik yolla ot mücadelesini yapmayı amaçlamaktadır. Anıza doğrudan ekim tekniğinde ise geleneksel nadasa 
alternatif olarak kimyasal nadas olarak ifade edebileceğimiz, herbisitler mekanik ot mücadelesindeki aletlerin 
yerini almaktadır. Tohumun çimlenmesi ve çıkışın sağlanması ise toprağa sürekli olarak karışarak onu humusça 
zenginleştiren, toprak strüktürünü iyileştirerek su ve besin tutma kapasitesini arttıran organik artıklarla sağlan-
maktadır. Ayrıca toprak işlemesiz sistemde tarla üzerinde araç trafiği minimuma indirildiğinden toprak sıkışıklığı 
engellenmekte dolayısıyla tohumun çimleneceği doğal çevre bozulmamış olmaktadır.

Geleneksel ve sıfır toprak işlemenin topraklarda meydana getireceği yapısal değişiklikler üzerine (fiziksel özellik-
ler) etkileri konusunda yapılan çalışmalar farklılıklar göstermektedir. Toprak agregat stabilitesi, topraktaki boşluk 
ile toprak yapısı arasındaki ilişki, hacim yoğunluğu, infiltrasyon durumu ve toprakların dağılmaya karşı direncinin 
çalışıldığı araştırma sonucunda her yıl gerçekleştirilen geleneksel toprak işlemenin toprakların agregat stabilite-
sinde azalma meydana getirdiği, toprağın ekim derinliğindeki toplam ve makro porozitesini artırdığı, bunun altın-
daki derinliklerde ise minimum toprak işlemenin toprak stabilitesine yönelik daha iyi sonuçlar verdiği, geleneksel 
toprak işlemenin toprağın daha derin bölgelerinde poroziteyi azalttığı, toprağın hacim yoğunluğunu ve dağılmaya 
karşı direncini ise arttırdığı ortaya konulmuştur (Hermawan ve Cameron 1993).

Benzer çalışma Teksas’da yarı kurak şartlarda suya dayanıklı agregatların ortalama ağırlık çapına, organik madde 
miktarına, su miktarına ve penetrasyon direncine etkisi üzerine yapılmıştır. Çalışma sonucunda; her iki sürüm 
şeklinin de avantaj ve dezavantajının olmadığı, toprak işlemesiz sürümün bitki verimini olumsuz etkileyebilecek 
herhangi bir toprak fiziksel özelliklerine sahip olmadığı belirtilmiştir (Unger ve Fulton, 1990).  Başka bir çalışma-
da is toprak işlemenin yüzey pürüzlülüğü ve toplam poroziteyi arttırdığını (Burwell ve Larson 1969), hatta işleme 
derinliğinin artmasıyla infiltrasyon oranının ve gözenekliliğin büyük ölçüde arttığını, toprak hacim ağırlığının ise 
azaldığı rapor edilmiştir (Zaikina ve Kostayakow 1968).

Geleneksel toprak işleme sisteminde sürümler toprakta önemli miktarda organik madde kaybına yol açarken, top-
rak işlemesiz tarım sisteminde bitki artıkları toprak yüzeyinde bırakılmaktadır. Bitki artıklarının toprak yüzeyinde 
bırakılması ya da toprakla karıştırılması (sürüm) organik artıkların parçalanma hızı üzerine, dolayısıyla topraktaki 
C tutulmasına etki etmektedir. Toprakta C tutulması sürüm teknikleri, toprağın sürülmeden  (sıfır toprak işleme) 
ekilmesi ile toprakta kalan ürün artıklarının kalite ve miktarı ile doğrudan ilişkilendirilmektedir. Bilindiği üzere 
toprakta organik madde birikimi, toprağın ilk 5 cm’ lik kısmında toprak organik karbonu, toplam azot ve NO3 N’u 
şeklindedir (Cole ve ark. 1990, Havlin ve ark. 1990, Franzluebbers ve ark. 1995, Rhoton 2000, Motta ve ark. 2002). 
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Tarımsal atıkların yönetimi ve uygun toprak işleme teknikleri toprakta organik maddenin birikmesine ve mikrobi-
yal komunitenin dinamiğini belirlemek suretiyle C tutulmasına etki etmektedir.

Toprak işlemeyle ilgili yürütülen çalışmada (Duiker ve Lal (1999), toprak organik karbonu ile hasat atıkları arasın-
da pozitif lineer bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Konu ile ilgili yapılan bir başka çalışmada, minimum toprak işleme 
ve hasat atıklarının yönetimiyle yılda yaklaşık 30 ila 105 milyon m3, münavebe ve kışlık örtü bitkisi kullanımıyla 
14 ila 29 milyon m3 uygun gübreleme ve sulamayla 11 ila 30 milyon m3 karbonun toprakta depolanabileceği tah-
min edilmektedir (Follett, 2001).

Toprak organik maddesinin yaklaşık %48-50’sini toprak organik karbonu oluşturmakta, toprak mikrobiyal biyo-
kütle karbonu ise toplam toprak karbonunun % 1-3’nü oluşturmaktadır. Mikrobiyal aktivite toprağın karbon tutma 
potansiyeli üzerine etki eden önemli faktörlerdendir. Mikrobiyal biyokütlenin karbon olarak değerlendirilmesinin 
nedeni karbonun hücre yapısında en çok bulunan element olmasıdır. 

Toprağın işlenmesine bağlı olarak organik madde miktarındaki kayıp ve özellikle de toprağın mikrobiyal bileşen-
lerinde meydana gelen kayıplar toprağın fiziksel, kimyasal ve besin elementi statüsünü önemli ölçüde etkilemek-
tedir. Toprak verimliliğinin işareti olan toprak kalite parametrelerinden mikrobiyal biyokütle, bitki besin maddesi, 
agregatlaşma, infiltrasyon ve havalanma porozitesi, toprak organik karbon içeriğinin artması ile doğru orantılı 
olarak artmakta, buna karşın topraktaki sıkışma, erozyon oluşumu ve yüzey akış miktarları da doğrusal ters ilişki 
göstererek azalmaktadır (Lal 2009).

Toprakta C tutulma mekanizması atmosferik CO2 seviyesini düşürmede önemli rol oynar fakat tutulan miktar ik-
lim, ürün çeşidi ve toprak işleme tekniklerine bağlı olarak değişmektedir. 

Korumalı toprak işleme teknikleri C ve N döngülerini etkileyen toprak mikrobiyal komunite dinamikleri ile mik-
robiyal biyokütleyi değiştirebilmektedir. Mikrobiyal biyokütle, toprakta meydana gelen yönetim tekniklerine hızlı 
bir şekilde cevap vermekte ve bu özelliğinden dolayı toprak kalitesinin ölçülmesinde sıklıkla başvurulan parametre 
olmaktadır. Toprağın sürülmemesi ile (mikrobiyal biyokütle tarafından topraktaki besin elementlerinin minerali-
zasyon ve immobilizasyon ile değişimine bağlı olarak) toprakta besin elementi artışı sağlanmaktadır. 

Geleneksel toprak işleme teknikleri toprakta önemli miktarda organik madde kaybı ve erozyona yol açarken, 
korumalı toprak işleme özellikle de sıfır toprak işleme toprak profilindeki organik havuzunun (C ve N) artışına 
etki etmektedirler. Organik madde özellikle 0-10 cm yüzey toprağında fazla miktarda bulunmakta ve kısa süreli 
çalışmalarda toprak işleme tekniklerinin organik havuz üzerine etkileri ortaya konulamamaktadır. Toprak mikrobi-
yal biyokütlesi toprak organik maddesinin yaşayan bileşenleridir ve organik maddenin ayrışarak besin elementine 
dönüşümünden sorumludur. Araştırmacılar toprak işleme tekniklerinin toprak profilindeki organik havuza etkisini 
kısa sürede ortaya koyabilmek amacıyla toprağı aktif mikrobiyal biyokütlesini indikatör olarak tercih etmekte-
dirler. Toprağın işlenmesine bağlı olarak organik madde miktarındaki kayıp ve özellikle de toprağın mikrobiyal 
bileşenlerinde meydana gelen kayıplar toprağın fiziksel, kimyasal ve besin elementi statüsünü önemli ölçüde et-
kilemektedir.

Toprağın sürülmesi (toprağın havalanması ve agregatlara bağlı organik karbonun mikrobiyal ataklara maruz kal-
ması yoluyla) organik karbonun karbondioksite yükseltgenmesini hızlandırmaktadır. Genel olarak sıfır toprak işle-
meli toprakların yüzeyinde (0-7cm) organik C miktarı fazla iken geleneksel toprak işleme yapılan topraklarda ise 
organik C dağılımı toprağın 15 cm derinliğinde daha yüksek olmaktadır. Toprak organik C‘nundaki net değişim sa-
dece karbonun CO2 emisyonu şeklinde kaybına bağlı olmamakta aynı zamanda toprağa ilave edilen organik gübre-
ler ve bitki atıklardan gelen karbona da bağlıdır. Sıfır toprak işleme ve korumalı sürüm yapılan topraklarda toprak 
yüzeyinde kalan ürün artıkları mikroorganizmaya substrat görevi yapmakta ve mikrobiyal biyokütle artmaktadır. 
Toprağın sürümünü takiben kısa sürede toprak CO2 emisyonlarındaki artış direk olarak toprağın havalanmasıyla 
ilişkilidir. Genel olarak toprağın mikrobiyal biyokütle karbonu ve çözünebilir organik C ile CO2 çıkışı arasında 
belirgin bir ilişki bulunmamakta ise de bunun tersi çalışmalar da bulunmaktadır. 

Dong ve ark (2009), sürülmemiş toprakta düşük CO2 salınımı bulduklarını, sürülmüş toprakta belirledikleri düşük 
mikrobiyal biyokütle karbonunun ise yüksek CO2 emisyonuna bağlı olduğunu, bunun da bitki artıklarından mikro-
biyal biyokütle karbonuna çok az karbon dönüşümünün olduğunu gösterdiğini belirtmişlerdir.  

Toprağın sürümünü takiben kısa sürede toprak CO2 emisyonundaki artış direk olarak toprağın havalanmasıyla iliş-
kilendirilmiştir. Yapılan çalışmalar, sürümle toprakların hem fiziksel özelliklerinin hem de su tutma kapasitelerinin 
değiştiğini, toplam porozite ve yüzey pürüzlülüğünün belirli bir toprakta ve çeşitli topraklar arasında toprak işleme 
yöntemlerine göre önemli ayrılıklar gösterdiğini işaret etmişlerdir (Burwell ve ark. 1963).
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Anıza doğrudan ekim tekniğinde bitki artıklarının toprak yüzeyinde bırakılması ya da toprakla karıştırılması (sü-
rüm) organik artıkların parçalanma hızı üzerine, dolayısıyla topraktaki C tutulmasına etki etmektedir. Toprakta C 
tutulması sürüm teknikleri, toprağın sürülmeden  (sıfır toprak işleme) ekilmesi ile toprakta kalan ürün artıklarının 
kalite ve miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Tarımsal atıkların yönetimi ve uygun toprak işleme teknikleri toprakta 
organik maddenin birikmesine ve mikrobiyal komunitenin dinamiğini belirlemek suretiyle C tutulmasına etki et-
mektedir.

Toprak işleme uygulamalarının (yakıt tüketimi ve makine masrafları), tarımsal üretimde en yüksek maliyet unsuru 
olduğu (% 30-40’nı oluşturduğu Cabrera ve ark. 1995) bilinmektedir. Geleneksel toprak işleme sisteminde özel-
likle pullukla anız bozmada iş genişliğinin düşük olması, çeki gücünün artması nedeniyle yakıt tüketimi artmakta 
ve bunun yanında aşınan işleyici organların sık sık yenilenmesi gerektiğinden makine masrafları ve amortismanı 
önemli bir maliyet unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Anıza doğrudan ekim sisteminde ise sürüm işlemlerinin 
ortadan kaldırılmasıyla ya da sürüm sayısının azaltılmasıyla yakıttan kaynaklı masraf ortadan kalktığı gibi, aynı 
zamanda ekim işlemi anıza doğrudan ekim makinesi ile yapılacağından işgücü ve zamandan da tasarruf edilmiş 
olacaktır. 

Geleneksel toprak işleme, koruyucu toprak işlemeye özellikle sıfır toprak işlemeye göre makine yatırımı, bakım-o-
narımı, iş gücü bakımından daha yüksek girdilere ihtiyaç duymaktadır. Yapılan araştırmalar genel olarak koruyucu 
toprak işleme ve doğrudan ekimin enerji verimliliğini % 25-100 arttırdığı, enerji ihtiyacını da % 15-50 arasında 
azalttığını ortaya koymuştur (Anonymous 1). Sıfır toprak işlemenin geleneksel çiftçi uygulamaları ile karşılaştırıl-
dığında ortalama olarak, toprak işleme maliyetini % 79 azaldığı, dane veriminin ise % 20 arttığı tespit edilmiştir 
(Arshad ve ark. 1991). Ayrıca geleneksel toprak işleme sistemindeki sürüm sayısının fazlalığı nedeniyle toprakta 
oluşan sıkışma sonucu, toprak işleme aletlerinin çeki kuvveti (% 90) ve enerji tüketimlerinin arttığı, aletlerin 
parçalama etkinliğinin azalarak toprakta büyük kesekler oluşturduğu da bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur 
(Bateman 1959, Williford  1980, Gökçebay 1988).

Özellikle kuru tarımda tahıl üretiminde uygulanmakta olan kara nadas, kimyasal nadas, geleneksel toprak işleme, 
azaltılmış toprak işleme ve direkt ekim sistemlerinin çok yönlü olarak incelendiği çalışmada ayrıca sistemlerin, 
direkt ve indirekt enerji gereksinimleri belirlenerek karşılaştırılmıştır. İşgücü gereksinimleri geleneksel toprak 
işlemede % 100, azaltılmış toprak işlemede % 76, direkt ekimde % 39 olup, yakıt tüketimleri GTİ’ de 48.4 L / ha, 
ATİ’ de 34.8 L / ha ve DE’ de 31 L / ha olmuştur. Enerji gereksinimleri toplamı ise sırasıyla GTİ’ de 8738 MJ / 
ha, ATİ’ de 8065.4 MJ / ha, DE’ de 7938.6 MJ / ha olarak tespit edilmiştir (Özsert ve Kara,1987)(GTİ: Geleneksel 
toprak işleme,  ATİ: Azaltılmış toprak işleme, DE: Direkt ekim).

Sonuç olarak geleneksel toprak işleme sisteminde maliyeti azaltmak için; toprak işleme sayısının azaltılması (Mi-
nimum toprak işleme),  ya da kaldırılması (sıfır toprak işleme), kuyruk milinden hareketli aletlerin kullanılması, 
tarla işlerinin birleştirilerek trafiğin azaltılması, traktör-alet uyumluluğunun sağlanmasına dikkat edilerek enerji 
tasarrufuna gidilebilmektedir (Dunn 1977, Downing 1977,  Wingate-Hill ve Johnson 1977, Griffith ve Parsons 
1981, Gökçebay 1984). Yani kısaca, kaldırılan her bir sürüm o sürüme ayrılan yakıt, zaman ve işgücü açısından 
kazanç demektir.

Sonuç

Bugün dünyada ve ülkemizde doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması öncelikli ko-
nuların başında yer almaktadır. Ancak bilinen bir gerçek var ki sebebi ne olursa olsun o da geleneksel sistemde 
topraklarımız verimsizleşmiş ve bozulmuştur. Yapılan birçok çalışma geleneksel sisteme alternatif olarak anıza 
doğrudan ekim tekniklerinin, gerek organik maddeyi artırarak toprakların verimliliklerini sağladıklarını, gerekse 
fiziksel özellikleri düzenleyerek su ve rüzgar erozyonundan korunmalarına yardımcı olduğunu göstermektedir. 

Dünyada tarım alanlarının %40’ ı su ve rüzgar erozyonu etkisi altındadır. Su erozyonu yüzey akışı bitki örtüsünce 
zayıf toprak yüzeyi üzerinden geçerken akan suyun aşındırması sonucu ortaya çıkarken, rüzgar erozyonu işlenen 
topraklarda, özellikle de kurak zamanlarda yaygın ve ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan 
araştırmalar yanlış ve bilinçsiz toprak işlemeden kaynaklanan erozyon nedeniyle yılda 150 ton/ha’lık bir toprak 
kaybının meydana geldiğini ortaya koymuştur (Anonim, 2004). Bu kayıpları engellemenin en doğal yolu topra-
ğı devirmeden işlemek, işlem sayısını azaltmak ve toprak yüzeyini mümkün olduğu kadar bitki örtüsü ile kaplı 
bulundurmaktan geçmektedir. Alt-üst edilmemiş bir toprakta bitki artıkları zamanla toprağın üzerinde bir malç 
tabakası oluşturarak toprağı, yağmurun ve rüzgârın fiziksel etkilerinden korurken, yüzeydeki nemin ve sıcaklığın 
devamlılığını sağlamaktadırlar. 
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Anıza doğrudan ekim erozyon riskini azaltarak, toprakta organik madde miktarını artırarak toprak strüktürünü iyi-
leştirmektedir. Yağmurun toprağa infiltrasyonunu artırır ve buharlaşmayı azaltarak rutubetin toprakta tutulmasını 
sağlamaktadır (Hafif ve orta bünyeli topraklarda, iyi drene olan topraklarda, volkanik topraklarda ve nemli-yarı 
nemli bölgeler için uygundur). Yüksek sıcaklığı ve tohum civarındaki sıcaklık değişimini engelleyerek, bitki çıkı-
şını güçleştiren ve yüzey akışın neden olan kaymak tabakası oluşumunu engellemektedir.

Anıza doğrudan ekim sisteminde sürüm ortadan kalkmakta, tarlanın hazırlanması için ekim tarihinde hava koşul-
larına bağımlılık azalmakta, dolayısıyla zamandan tasarruf sağlanmaktadır.

Topraktaki biyolojik yaşamı ve aktiviteyi teşvik ederek toprağın verimliliği üzerine olumlu etki yapmaktadır. Anı-
za doğrudan ekim sistemi, gerekli makine sayısını, traktörün güç ihtiyacını (traktörün büyüklüğünü), yakıt tüketi-
mini, mekanizasyon için tamir ve bakım masraflarını azaltarak ekonomiye de katkı sağlamaktadır. Yakıt tüketimini 
mekanizasyon işlemlerini sadece bir geçişte ekimle sınırladığı için %40-50, zaman ve işçilik gereksinimini %50-
60 azaltmaktadır. Tarla trafiğini azalttığından dolayı buna bağlı toprak sıkışmasını ortadan kaldırmaktadır.

En önemlisi günümüzün en büyük problemlerden biri olan küresel ısınmaya dolayısıyla da iklim değişikliğine 
sebep olan atmosfere sera gazı  (CO2) salınımı azaltarak sürdürülebilirliğe yardımcı olmaktadır.

Öneriler

Her ne sebeple olursa olsun, toprakların verimliliği kaybedilmeye başlandığında yaşam da sekteye uğramaktadır. 
Toprakları kendi yenilenme süresinden daha hızlı tüketen toplumlar gelecek nesillerin yaşamlarını da ipotek altına 
almaktadırlar. Bugün dünya nüfusu hızla artmaya devam ederken, verimli tarım arazileri de hızla azalmaya devam 
etmektedir. Ancak sorun artık küresel boyuta taşınmıştır. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, ormansızlaşma, 
çayır ve meraların tarım yapmak amacıyla açılması vs. yaşadığımız dünyayı küresel ısınma ve iklim değişikliği 
gibi sorunlarla karşı karşıya getirmiştir. Artık sonun başlangıcındayız. Belki de bu son şansımızdır. Uzun vadeli, 
çevreyi ve doğal kaynakları koruyan, insan ve hayvan sağlığı bakımından daha güvenli, üretken ve karlı, dü-
şük-girdili tarım sistemlerini kullanmalı ve desteklemeliyiz. Hiç unutmamalıyız ki, ‘Topraklar bize dedelerimiz-
den kalan miras değil, torunlarımıza bırakacağımız bir emanettir’.
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DÖNEMSEL TARLA TRAFIĞININ ŞEKER PANCARI TARIMINDA
TOPRAK SIKIŞMASINA ETKISI
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1Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Kampus/KONYA
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Özet

Dünyada her geçen gün artan nüfus için yoğun tarım yapılmaktadır. Yoğun tarım yapılan alanlarda su önemli bir 
varlıktır. Artan sıcaklıklar ve yağış oranlarının düşmesi sonucunda kuraklık son yıllarda doğal afetlerin en önem-
lileri arasında yer almaktadır. Toprak sıkışmasının fazla olduğu alanlarda sulama suyunun verimliliği düşmekte, 
infiltrasyon hızı azalmakta ve yüzey erozyonu meydana gelmektedir.

Bu çalışmanın amacı Konya-Çumra ovasında şeker pancarı tarımı yapılan alanlarda yoğun tarla trafiğinden kay-
naklanan toprak sıkışmasının dönemsel olarak belirlenmesidir. Bu amaçla 9 farklı şeker pancarı tarımı yapılan 
arazide, 4 farklı dönemde (ekim öncesi- ekim sonrası- gelişme dönem- hasat sonrası), 5 tekerrürlü olarak 180 
penetrasyon okuması yapılmıştır. Farklı dönemlerde ölçülen penetrasyon dirençleri arasındaki farklılık istatis-
tiksel olarak önemli çıkmıştır. Ekim öncesi düşük olan penetrasyon direnci değerleri, artarak hasat sonunda en 
yüksek seviyeye ulaşmıştır. Penetrasyon direncindeki artışa, tarla trafiğine bağlı yapılan tarımsal faaliyetlerin ve 
şeker pancarı kök gelişiminin ortak etkide bulunduğu değerlendirilmiştir.  Sonuç olarak, toprak sıkışmasının tarla 
trafiğine bağlı olarak dönemsel değişimi ortaya konulmuş, toprak sıkışmasının bitki gelişimi ve pancar verimini 
etkileyebileceği, bu nedenle şeker pancarı tarımında tarla trafiğinin kontrollü ve daha az sıkışmaya neden olacak 
şekilde yapılmasının gerekliliği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: penetrasyon direnci, şeker pancarı, tarla trafiği, toprak sıkışması

Determination Of Temporal Soil Compaction In Sugar Beet Cultıvation

Abstract

There is an intensive farming for the growing population daily. Water is the most important aspect of the intense 
agriculture areas. As a result of increasing heat and decreasing precipitation, drought is the most significant natural 
disaster of recent years. The areas that soil compaction mostly occurs, the irrigation water efficiency decreases also 
surface erosion occurs. 

Main aim of this study is in the field of sugar beet farming, determining soil compaction arise from intense field 
traffic in KONYA-ÇUMRA lowland. For this purpose in 9 different sugar beet farming land, 4 different season 
(before planting, after planting, growing period, after harvest), as 5 recurrence 180 penetration reading has been 
made. In different period difference between penetration resistant measurements are statistically important. Before 
planting the low penetration resistance values are starts increasing and reach the highest level at the end of harvest. 
Both agricultural activity according to field traffic and root growth of sugar beet are mutually effect the increment 
of penetration resistance. As a result seasonal change of soil compaction based on field traffic exposed and soil 
compaction can affect the efficiency of beet and also plant growth. So, it is pointed out that sugar beet farming 
needs to be more controlled about field traffic and also needs to be cause less compaction. 

Keywords: Sugar beet, Field traffic, Penetration resistance, Soil compaction
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GİRİŞ

Kuraklık ve çölleşme son yıllarda üzerinde en önemli şekilde durulması gereken küresel çevre sorunlarının baş-
lıcalarıdır. Mevcut doğal kaynakların yanlış kullanımı sonucunda toprakların bozulmasındaki süreç daha hızlı 
hale gelmiştir. Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yapılan araştırmalarda araştırmacılar toprağın, suyun ve genel 
anlamda çevrenin korunmasının önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. 

İnsanların dengeli ve yeterli beslenmelerinde kaliteli, verimli ve sürdürülebilir gıda üretimi son derece önemli bir 
yere sahiptir. Günümüzde gıda üretimi ve temininde farklı kaynaklar bulunsa da, gıda üretimi önemli ölçüde tarı-
ma dolayısıyla da doğal kaynaklarımız olan toprakların kapasitelerinde ve en uygun şekilde kullanımına bağlıdır. 
Toprak gıda üretiminin en önemli başlangıç yeridir. 

Burada ortaya çıkan önemli problemlerden bir tanesi toprakların bozulması, yani özelliklerinin istenmeyen ölçüde 
değişmesidir. Bu değişimler genel anlamda toprak degradasyonu olarak da ifade edilmektedir.

Topraklarda meydana gelen fiziksel bozulmalar daha çok toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim, bakım ve 
hasat faaliyetlerine bağlı olarak değişmektedir. Son yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte artan makineleşme daha 
geniş alanlarda tarımsal üretimi mümkün kılarken, beraberinde bazı problemlere de neden olmuştur. 

Bunların başında da toprağın fiziksel şartlarının bozulması gelmektedir. Özellikle uygun olmayan şartlarda, uygun 
olmayan ekipmanlar ile yapılan fazla toprak işleme fiziksel toprak bozulmasının en önemli sebepleridir. Buna 
ekim nöbeti ve amenajman faaliyetlerindeki eksiklik ve yanlışlıkların eklenmesi bozulmanın etkisini daha da ar-
tırmaktadır. Toprak strüktürünün bozulması, agregat stabilitesinin azalması, toprak sıkışmasına bağlı olarak hacim 
ağırlığının artması, gözenekliliğin azalması, su ve hava geçirgenliğinin düşmesi, yüzeyde kaymak tabakası oluşu-
mu ve penetrasyon direncinin artması fiziksel bozulmanın en önemli göstergeleridir.

Toprakların su içeriği yüksek olduğu zaman yapılan tarımsal faaliyetler sıkışmayı daha da artırmaktadır. Sıkış-
maya uğramış topraklarda, sıkışma yüzeyinden başlayarak belli bir profil derinliğine kadar fiziksel ve mekaniksel 
özelliklerde önemli değişmeler neden olmaktadır. Bu ve benzeri şekilde meydana gelen toprak bozulmaları hem 
bitkisel üretimi ve hem de buna bağlı olan hayvansal üretimi etkilemekte, ayrıca önemli çevresel etkilere de neden 
olabilmektedir. Philips ve Kirkham (1962), killi topraklar üzerinde yapılan 3 yıllık bir tarla denemesinde, mısır 
bitkisinin gelişimi ve verimindeki azalmayla en yüksek ilişkiyi veren fiziksel özelliklerin başında hacim ağırlığı ve 
penetrometreyle ölçülen mekanik direncin olduğunu belirlemişlerdir. 

Araştırmada sıkışmış ile sıkışmamış toprakların hava permeabilitelerinde büyük fark elde edilmiştir.  Özellikle 
toprak sıkışması toprağa su girişini azaltarak, toprakta depolanan suyun düşürerek kuraklıktan daha fazla etkilen-
meye yol açmakta, aynı zamanda eğimli alanlarda yüzey akışı artırmaktadır. Sıkışmış alanlarda ekilen tohumların 
filiz çıkışı düşmekte, bitki kök gelişimi yetersiz havalanmakta, kök gelişimi zayıflayarak su ve besin elementlerin-
den yararlanma kapasitesi düşmektedir. 

Buna bağlı olarak toprak bozulması verimliliği azaltarak ve üretim kapasitesini düşürerek, sürdürülebilir üretken-
liği tehlikeye atmaktadır.

Anonim (2013) TUİK verilerine göre Türkiye’deki şeker pancarı üretim alanı yaklaşık 300.000 hektardır. Ger-
ek tarımsal üretimimizde ve gerekse gıda sanayinde şeker pancarı önemli bir yer tutmaktadır. Şeker pancarının 
3.224.428 dekarlık alanda ekimi yapılmakta olup, üretim olarak 17.274.674 ton, verim olarak dekara 5.666 kg/da 
üretim miktarına erişmiştir.

Yapılan bu çalışmanın amacı; Konya ilinin Çumra ilçesinde 9 farklı arazide dönemsel olarak toprak sıkışmasını 
belirlemektir.

MATERYAL VE METOT

Araştırmada kullanılan toprak örnekleri Konya ilinde Çumra ilçesinde 370 46’- 370 43’ kuzey enlemleri ile 320 
41’- 320 50’ doğu boylamları arasında yer alan Abditolu köyünden 9 farklı şeker  pancarı tarımı yapılan araziden 
alınmıştır. 

Örnek noktalarının belirlenmesinde uzun süreli şekerpancarı tarımı yapılan alanlar dikkate alınmıştır (şekil 1).
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Şekil. 1. Çalışma alanına ait yer buldur haritası.

Bu araştırmada toprak sıkışmasının yüzeysel ve toprağın alt katmanlarına yaptığı etkiyi araştırmak için 0-20 ve 
20-40 cm olmak üzere 4 farklı dönemde penetrasyon direnç ölçümleri Eijkelkamp firması tarafından üretilen pene-
trologger yardımıyla yapılmıştır. Penetrologger özellikle toprakların penetrasyon dirençlerini ölçmek ve bu değer-
leri dijital ortama aktarmak için geliştirilmiş bir alettir. 

Penetrometre toprağın 0-80 cm’lik profili boyunca her 1 cm’ de penetrasyon direncini belirler. Penetrometre okum-
aları 4 farklı dönemde yapılmış bunlar Ekim öncesi, ekim sonrası, gelişme dönemi ve hasat sonrasıdır. Penetrasyon 
direnç değerleri düşey doğrultuda 80 cm derinliğe kadar her 1 cm’de dijital olarak kaydedilmiş ve veriler bilgisayar 
ortamına aktarılmıştır. Ölçümlerde taban alanı 1 cm2 olan koni şeklinde uç kullanılmıştır. 

Bu ölçümler araziden 5 tekerrür olacak şekilde yapılmıştır. Arazinin traktör dönüş noktalarına ve traktör lastik 
izlerine dikkat edilmiş ve bu yerlerden ölçüm yapılmamıştır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Araştırmada Çumra ovasında 9 farklı şeker pancarı tarımı yapılan arazilerde toprak sıkışması 4 farklı dönemde 
belirlenmiş ve bu topraklarda çeşitli fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. 9 adet toprağın hepsi C (kil) tekstür 
grubuna dahil olup, yüksek kireç içermekte ve düşük organik madde ihtiva etmektedir. Çalışmada 4 farklı dönem-
deki penetrasyon ölçümleri ekim öncesi Çizelge 1, ekim sonrası Çizelge 2 gelişme dönemi Çizelge 3 ve hasat 
sonrası Çizelge 4’de gösterilmiştir. 

Çizelge 1. Araştırma topraklarının 0-20 ve 20-40 cm derinliklerdeki ekim öncesi penetrasyon dirençleri 

Ölçüm noktası

Üst katman 
penetrasyon direnci 

0 – 20 cm
MPa

Alt katman 
penetrasyon 

direnci
 20 - 40 cm

MPa

Ortalama 
penetrasyon direnci

MPa

1 0,75 1,50 1,11
2 0,96 1,25 1,10
3 0,66 1,51 1,08
4 0,77 0,93 0,85
5 0,59 1,14 0,85
6 1,11 1,64 1,37
7 1,65 1,44 1,55
8 1,95 1,48 1,21
9 1,23 1,52 1,37

Ortalama 1,07 1,38 1,17
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Çizelge 2. Araştırma topraklarının 0-20 ve 20-40 cm derinliklerdeki ekim sonrası penetrasyon dirençleri 

Ölçüm noktası

Üst katman 
penetrasyon 

direnci 
0 – 20 cm

MPa

Alt katman 
penetrasyon 

direnci
 20 - 40 cm

MPa

Ortalama 
penetrasyon 

direnci
MPa

1 0,98 1,70 1,33
2 1,00 1,39 1,19
3 1,08 1,48 1,28
4 1,05 1,24 1,15
5 1,97 2,67 1,80
6 1,07 1,54 1,30
7 1,54 1,82 1,68
8 1,43 1,62 1,52
9 1,31 1,60 1,45

Ortalama 1,27 1,67 1,41

Çizelge 3. Araştırma topraklarının 0-20 ve 20-40 cm derinliklerdeki gelişme dönemi penetrasyon dirençleri 

Ölçüm noktası

Üst katman 
penetrasyon 

direnci 
0 – 20 cm

MPa

Alt katman 
penetrasyon 

direnci
 20 - 40 cm

MPa

Ortalama 
penetrasyon 

direnci
MPa

1 1,96 2,50 2,31
2 1,26 2,03 1,63
3 2,37 2,91 2,64
4 2,13 2,87 2,49
5 2,15 2,43 2,31
6 0,99 2,21 1,54
7 2,23 3,70 2,92
8 1,54 1,70 1,62
9 2,93 3,60 3,26

Ortalama 1,95 2,66 2,30

Çizelge 4. Araştırma topraklarının 0-20 ve 20-40 cm derinliklerdeki hasat sonrası penetrasyon dirençleri 

Ölçüm noktası

Üst katman 
penetrasyon 

direnci 
0 – 20 cm

MPa

Alt katman 
penetrasyon 

direnci
 20 - 40 cm

MPa

Ortalama 
penetrasyon 

direnci
MPa

1 2,44 2,70 2,57

2 2,36 4,06 3,19

3 3,42 4,14 3,77

4 3,24 4,82 4,01

5 2,37 2,72 2,57

6 2,79 4,56 3,65

7 2,50 2,90 2,70

8 3,04 4,05 3,53

9 3,34 4,52 3,91

Ortalama 2,83 3,83 3,32

Yapılan penetrasyon ölçümleri ile farklı özelliklere sahip arazilerde ekim öncesi ve sonrasında bitki gelişimini 
olumsuz yönde etkileyecek seviyede bir sıkışmaya rastlanmamıştır. Gelişme döneminde ( çapalama, sulama, ilaç-
lama ve gübreleme gibi arazi işlemlerinin yoğun olduğu zaman) elde edilen veriler mevcut toprak sıkışmasının 
şeker pancarı verimini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyecek seviyede (>2Mpa) olduğu görülmüştür (Turgut ve 
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Ark., 2010). Hasat sonrası yapılan ölçümlerde ise hasat makinalarının ağırlıklarından dolayı hasat işlemlerinin 
önemli ölçüde toprakta sıkışma meydana getirdiği gözlemlenmiştir (>3Mpa). 

Anonim (2013), önemli bir endüstri bitkisi olan şeker pancarı insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yer tutar. 
Türkiye’de şeker pancarı üretimi yıllık 16.483.306 ton ve 2.913.282 dekara yapılmaktadır. Dünyada artan nüfus ve 
gelişen sanayi için şeker pancarı ile ilgili sorunların çözümü ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde şeker 
pancarı üretiminde en çok karşılaşılan sorunlar verim ve kalitede düşüklüktür. Ekimden sonra ortaya çıkan sorun-
lar şeker pancarı üretiminde üretimi ve kazançları önemli ölçüde etkilemektedir. Tarım arazilerde şeker pancarı 
üretiminde sürgün çıkışını ve pancarın yetişmesini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar kimyasal faktörler (N, P, 
K, pH) biyolojik çevre faktörleri (mikroorganizmalar) ve fiziksel faktörlerde (sıcaklık, toprak nemi, toprak hava-
lanması, kaymak tabakası, alt ve üst toprak sıkışması) gibi birçok faktör şeker pancarı üretiminde karşılaşılan so-
rulardır. Sağlıklı bir sürgün çıkışı ve gelişimi için toprağın fiziksel şartlarının uygun olması en önemi yere sahiptir.

Van Ouwerkerk ve Soane, ( 1994 ), tarım topraklarında meydana gelen sıkışma artan bir oranda tüm dünyada 
bitki gelişimini ve çevreyi etkilemektedir. Toprak sıkışmasına neden olan ana nedenlerden biri toprak işlemedir. 
Her geçen gün artan traktör ağırlıkları ve toprakta fazla işlem yapma toprağın sıkışma miktarını arttırmaktadır. 
Aynı zamanda modern tarımda toprakları çok kısa sürede hazırlamak için toprak ıslak sürülmekte ve sıkışma daha 
derinlere inmektedir. 

Toprak sıkışması topraktaki fiziksel özelliklerin yanında kimyasal ve biyolojik aktiviteleri de engeller. Toprak 
sıkışmasının topraklarda su depolama kapasitesine doğrudan etkisi olduğu için (Şeker ve Işıldar, 2000),  kimyasal 
olarak topraktaki havalanma ve su azalacağından topraktan yararlı olan besin elementleri bitkiye alımı yavaşlar 
veya durur. Toprak sıkışmasının biyolojik aktiviteye etkisi’ de toprak havalanması azalarak mikrobiyal aktivitenin 
durmasına neden olmaktadır. 

Nitekim araştırma bulguları da önceki çalışmaları destekler niteliktedir.

SONUÇ

Araştırma konusu 9 adet toprakta ölçülen ortalama penetrasyon dirençleri 4 farklı dönemde 0-20 cm için; 1.07 < 
MPa <2.83, 20-40 cm için; 1.38 < MPa < 3.83 olarak bulunmuştur.

Yapılan çalışmalar sonucunda şeker pancarı tarımında dönemsel olarak toprak sıkışmasının meydana geldiği dö-
nemler gelişme dönemi ve hasat sonrası dönem olarak belirlenmiş ve bu dönemlerde oluşabilecek toprak sıkışma-
sını en aza indirgemek için arazilerde kontrollü tarla trafiği, araziyi uygun nemde işleme, ekim nöbeti uygulaması 
ve çoklu işlem yapan ekipmanların kullanılması uygun görülmüştür.

Gelişme döneminde özellikle toprak neminin sıkışmaya müsait olduğu zamanlarda yapılan arazi işlemleri penet-
rasyon direncinin artmasına neden olmaktadır. Bu dönemde özellikle tarla trafiğinin mümkün olduğu kadar toprak 
neminin düşük olduğu zamanda yapılması, kombine ekipmanların kullanılması, birim alanda daha az basınç uygu-
layan traktör ve ekipman düzenlemelerinin yapılması sağlanmalıdır.

* Bu Çalışma Yüksek Lisans Tezi Olarak Yürütülmüş ve SÜ-BAP 11201054 nolu proje Tarafından Desteklenmiştir.
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ALTERNATİF TOPRAK İŞLEME UYGULAMALARININ TOZ EMİSYONU  
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

A. Y. Şeflek  T. Marakoğlu K.Çarman 

S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (seflek@selcuk.edu.tr)

Özet

Geleneksel tarım; ürün artıklarının yakılması, yabancı ot kontrolü için derin toprak işleme gibi uygulamaları içer-
diğinden, genel olarak çevre için zararlıdır. Bu teknikler toprakta sıkışıklığı arttırarak deformasyona ve erozyona 
yol açmaktadır. Sürdürülebilir tarım toprak, su ve hava gibi çevresel faktörleri dikkate alıp, insan, bitki ve hayvan 
sağlığını koruyarak üretim yapma düşüncesidir. Sürdürülebilir tarım, ekolojik dengenin sürdürülmesini ve doğal 
dengenin mümkün olduğu kadar korunmasını hedef alarak tasarlanmıştır. Sürdürülebilir tarımda temel amaç, top-
rağı korumak ve toprak verimliliğini artırmaktır.

Bu çalışmada alternatif toprak işleme uygulamaları sırasında ortaya çıkan toz konsantrasyonu (PM10) ölçülerek; 
toprağın ağırlıklı ortalama çapı, stabilite indeksi ve yüzey düzgünsüzlüğü değerleri arasındaki ilişkiler incelenmiş-
tir. Araştırma sonuçları, ortaya çıkan toz emisyonu ile incelenen parametreler arasındaki ilişkinin istatistiki açıdan 
önemli olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Toprak işleme, toz konsantrasyonu, ağırlıklı ortalama çap, stabilite indeksi, yüzey düzgün-
süzlüğü

The Effects on Dust Emission of Tillage Applications

Abstract

Since traditional farming includes burning of product residues and deep soil tillage for weed control, it in general 
has various negative impacts on environment. Such implementations increase soil compaction, result in soil defor-
mation and erosion. Sustainable agriculture on the other hand takes soil, water and air-like environmental factors 
into consideration and preserves human, plant and animal health. Sustainable agriculture is designed to sustain 
ecological balance and to preserve natural balance as much as possible. The basic objective of sustainable agricul-
ture is to preserve soil and to improve soil fertility.

In this study, dust concentrations during soil tillage implementations (PM10) were measured and the relationships 
between weighted average diameter of soil, stability index and surface roughness values were investigated. The 
results showed that the relationships between dust emissions and investigated parameters were found significantly.

Key Words: Soil tillage, dust concentrations, average diameter of soil, stability index, surface roughness
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Giriş

İnsan ve makine kaynaklı partikül maddeler (PM10); insanları fiziksel ve zihinsel olarak rahatsız etmekte, solunum 
bozukluklarına, zehirlenmelere ve alerjik reaksiyonlara yol açmakta ve ayrıca sürdürülebilir tarımı tehdit eden 
önemli bir problemdir. Sürdürülebilir tarım toprak, su ve hava gibi çevresel faktörleri dikkate alıp, insan, bitki ve 
hayvan sağlığını koruyarak üretim yapma düşüncesidir. Sürdürülebilir tarım, ekolojik dengenin sürdürülmesini 
ve doğal dengenin mümkün olduğu kadar korunmasını hedef alarak tasarlanmıştır. Sürdürülebilir tarımda temel 
amaç, toprağı korumak ve toprak verimliliğini artırmaktır. Partikül maddeler, aerodinamik çapları ile karakterize 
edilmektedir ve çok farklı boyutlarda bulunabilmektedir. İnsan vücuduna solunum yolu ile girerek zarar veren par-
tikül maddeler, aerodinamik çapı 10 µm den küçük olan parçacıklardır (PM10). 2.5 µm den küçük partikül maddeler 
(PM2.5) “ince partikül”, büyük olanlar ise “kaba partikül” olarak tanımlanmaktadır.

Mineral aerosollerin potansiyel emisyon yoğunluğu, kompozisyonu ve çevre ve sağlık üzerindeki etkilerini değer-
lendirebilmek için rüzgar tünelleri sıkça kullanılmıştır (Gill ve ark., 2006). Dünyada toplam karasal alanın yaklaşık 
%33’ünü kaplayan çöl ve yarı kurak alanlar kumsal topraklardır. Bu topraklar atmosferdeki tozun ana kaynağıdır 
(Duce, 1995). Daha önce yapılan çalışmalarda, PM10 emisyonu kil ve tın içerikli topraklarda artarken, kumlu top-
raklarda azaldığı belirtilmiştir (Carvacho ve ark., 2004). 

Aynı tekstür sınıfına sahip topraklar dahi, farklı toz emisyonuna neden olabilmektedir. PM10 emisyonundaki fark-
lılığa, toprakların organik madde, agregat büyüklüğü ve agregat stabilitesindeki değişim neden olabilmektedir. 
Toz emisyonunun kontrolünde toprak nemi önemli bir faktördür. Nemin etkisi ise toprak tekstürüne bağlı olarak 
değişmektedir. Toz emisyonunu engellemek için killi topraklar, kumlu topraklardan daha fazla toprak nemine ge-
reksinim duyarlar. Kumlu topraklarda su önce kum taneleri ile toz partiküllerini bağlarken, killi topraklarda ise su 
öncelikle agregatları doldurur ve daha sonra toz partiküllerini bağlar (Funk ve ark., 2008). 

ABD’de atmosfere salınan kirleticinin miktarıyla ilgili olarak, referans değer olan hava emisyon faktörü tanımlan-
mıştır. PM10 emisyonunun hesaplanmasında aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır (Wang ve ark., 2010).

E: PM10emisyon faktörü (mg/m3)

s: 0-10cm toprak derinliğindeki <75µm partikül oranıdır (g/g)

Zayıf agregat ve düşük biomas üretimine sahip alanlarda, hububat üretimi-nadas rotasyonunun uygulandığı ta-
rımsal bölgelerde yüksek rüzgar hızı erozyonu artırmaktadır. Lopez ve ark., (2000), geleneksel (pulluk+merdane 
kombinasyonu) ve azaltılmış (çizel pulluk) toprak işleme yöntemlerinin rüzgar erozyonuna olan etkisini belirle-
mişlerdir. Azaltılmış toprak işleme uygulamasında, düşük rüzgâr hızlarında taşınabilir toprak partikül 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. Koruyucu toprak 
işleme, aşınabilir topraklarda toprak verimliliğini korumak için önemli bir alternatif uygulamadır.

Çarman ve ark., (2012) PTO’dan hareketli yatay ve düşey milli toprak işleme makinelerinin toprağa yaptığı etkileri 
incelemişlerdir. Çalışmada iki yatay bir düşey milli toprak frezesi kullanılmıştır. Toprak işleme sonrası toprağın 
yüzey düzgünsüzlüğü %8.69-12.96, ağırlıklı ortalama çapı 7.28-11.76 mm, stabilite indeksi 8.06-16.65 ve yüzey 
anız kaplanma oranı %7-21 arasında değişmiştir. Uygulamaları, koruyucu toprak işleme tekniği açısından değer-
lendirdiklerinde, gerek toprak neminin korunmasında ve gerekse de yüzeydeki anız kaplanma oranlarının daha 
yüksek olduğu yatay milli parmaklı tip ve düşey milli toprak işleme makinelerinin daha uygun olduğunu belirt-
mişlerdir.

Gerontidis ve ark. (2001) toprağın yer değiştirme miktarının yada erozyon değerinin toprak işleme derinliğiyle 
ilgili olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca toprak işleme derinliğindeki %50’lik bir azalmanın, erozyonda %75’lik bir 
azalmaya neden olduğunu saptamışlardır.

Liu ve ark., (2006), sırta ve normal ekimde rüzgar erozyonunun etkisini belirlemek amacıyla rüzgar tüneli kullan-
mışlardır.  8, 10, 15, 20 ve 24 m/s rüzgar hızlarında sırasıyla 15, 10, 10, 5 ve 3 dakika süreyle erozyon oluşturmuş-
lar. Normal ekimde erozyon miktarı 128.89gm−2min−1 iken sırta ekimde bu değer %20-60 daha az gerçekleşmiştir. 
Aynı sırt yüksekliğinde, sırt yüksekliği ile karık genişliği arasındaki oran artarken, ortalama rüzgâr erozyonu ora-
nının azaldığını saptamışlardır.

ABD’de, bazı eyaletlerde toprak işleme sonucu hava kalitesi standartlarında belirtilen sınırların aşılması nedeniyle 
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toprak işleme yöntemlerine müdahale edildiği ve alternatif toprak işleme ve ekim yöntemleri önerildiği de bilin-
mektedir. Gustafsson ve Noren (1979), tarım ve ormancılıkta farklı makinelerle çalışırken genellikle aşırı düzeyde 
tozların meydana geldiğini, toprak işleme çalışmaları sırasında kabin dışındaki toz konsantrasyonlarının mini-
mum 2.1 mg/m3, maksimum 577 mg/m3 olarak belirtmişlerdir. Sıcaklığın genellikle yüksek olduğu durumlarda toz 
konsantrasyonlarının çok yüksek olduğu, ayrıca Batı Almanya’da yapılan çalışmada toprak işleme sırasında toz 
konsantrasyonlarının 500 mg/m3 düzeylerine ulaştığını belirtmişlerdir.

Bu çalışmada toprak işleme uygulamaları esnasında ortaya çıkan partikül madde konsantrasyonları ölçülerek, 
PM10 emisyonu ile toprağın aşınabilme kabiliyetini tanımlayan bazı fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiler değer-
lendirilmiştir.

Materyal ve Metot

Bu çalışma; 2012 (1. Yıl) ve 2013 (2. Yıl) yıllarında Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İsta-
syonu Müdürlüğü’ne ait tarımsal araştırma arazilerinde gerçekleştirilmiştir. Denemelerin yapıldığı anızlı tarlanın 
toprak tekstürü killi-tınlıdır (%36,88 kil, %42,94 tın ve %20,18 kum) ve organik madde içeriği % 1,21’dir. Toprak 
nem içeriği 1.yıl (2013 yılı) %15, 2.yıl (2014 yılı) %18,5 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada Konya ilinde imalatı 
yapılan yatay ve düşey milli rotovatörler,  kulaklı pulluk ve kanatlı çizel kullanılmıştır. Denemelerde kullanılan 
ekipmanlara ait teknik özellikler Çizelge 1’ de verilmiştir.

Çizelge 1. Denemelerde kullanılan ekipmanlara ait teknik özellikler

Alet-Makine İş genişliği
(m)

Çalışma derin-
liği (cm)

İşleyici organ 
sayısı

İlerleme hızı
(km/h)

Yatay Milli Rotovatör (U1) 250 12 11 4,2
Düşey Milli Rotovatör (U2) 215 18 8 3

Geleneksel Kulaklı Pulluk (U3) 120 22 4 5,5
Kanatlı Çizel  (U4) 215 22 7 2,8

Çalışmalarda tarlanın toprak işleme öncesi ve sonrası yüzey düzgünsüzlüğünü belirlemek amacıyla çubuklu pro-
filmetre kullanılmıştır. Profilmetre, 1m uzunluğundaki profil üzerine 2.5 cm aralıklarla yerleştirilmiş çubuklardan 
oluşmaktadır. Çalışma yönüne dik yerleştirilen profilmetreyle 2.5 cm aralıklarla yüzey profili ölçülmüş ve aşağı-
daki eşitlik yardımıyla tarla yüzey düzgünsüzlüğü hesaplanmıştır (Çarman, 1997).

SLogR
10

100=

R: Tarlanın yüzey düzgünsüzlüğü (%)

S: Ölçülen değerin standart sapması

Toprağın ağırlıklı ortalama çapını belirlemek amacıyla, her uygulamada toprağın 0-20cm’lik derinliğinden ayrı 
ayrı alınan örnekler 40, 20, 16, 8, 4, ve 2 mm’lik eleklerden geçirilerek 7 ayrı fraksiyon elde edilmiştir. Fraksiy-
onlar ayrı ayrı tartılarak % değerleri bulunmuştur (Feurlein 1960, Söhne ve ark. 1962). Ağırlıklı ortalama çapın 
(AOÇ) bulunmasında aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır  (Black ve ark.1965). 

Xi: Elek tarafından ayrılan i. agregatların herhangi bir parçacık boyut grubunun ortalama çapı (mm)                                                         

Wi :Analiz edilen toplam kuru ağırlığının i. boyut grubundaki agregatların ağırlığı (g)

Toprağın stabilite indeksini (Sİ) belirlemek için her bir uygulama parselinden 0-5 cm derinliğinden alınan toprak 
örnekleri laboratuara getirilerek oda sıcaklığında kurutulup, silindirik olarak içi içe geçmiş 0.42, 0.84, 2.0, 6.4 
ve 12.7 mm çapındaki elek takımından oluşan Rotary eleği yardımıyla yapılan eleme sonunda elde edilen toprak 
fraksiyonlarının genel ağırlıklarına göre yüzdeleri hesaplanmıştır (Demiryürek ve ark., 2007).

 A: Aşınmayan 0.84 mm’den büyük kuru agregat yüzdesi

B: Aşınabilen 0.84 mm’den küçük kuru agregat yüzdesi
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Toz konsantrasyonu (PM10) ölçümünde Thermo Scientific MIE pDR-1500 marka taşınabilir toz ölçüm cihazı kul-
lanılmıştır. Cihaz farklı toprak işleme uygulamalarında çalışılan ekipmanın 1 m arkasına özel bir aparatla bağlana-
rak çalıştırılmış ve veriler kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan veriler daha sonra kişisel bilgisayara aktarıla-
rak değerlendirmeye alınmıştır. Cihaza ait teknik özellikler Çizelge 2’ de verilmiştir

Çizelge 2. Toz ölçüm cihazına ait teknik veriler

Cihaz Marka ve Modeli Thermo Scientific MIE pDR-1500

Konsantrasyon ölçüm aralığı 0,001 – 400 mg/m3

Partikül boyut aralığı 0,1 – 10 µm

Hava debisi aralığı 1,0 – 3,5 litre/dakika

Veri toplama süresi 1 – 3600 saniye

Araştırma Sonuçları ve Tartışma  

Yıllara göre elde edilen yüzey düzgünsüzlüğü değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. Her iki yılda elde edilen yüzey 
düzgünsüzlüğü değerleri %8.2 ile %29 arasında bir değişim göstermiştir. İkinci yıl denemelerinde daha düşük de-
ğerler elde edilmiş ve en büyük yüzey düzgünsüzlüğü değerleri geleneksel toprak işleme aleti olan kulaklı pullukta 
elde edilmiştir.      

Yüzey düzgünsüzlüğü değerlerine uygulanan varyans analizi sonucunda yıllar arasında (F=137,38), uygulamalar 
arasında (F=137.76) ve  yıl x uygulama interaksiyonu (F=23.09) arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulun-
muştur. Yıllar arasında yüzey düzgünsüzlüğü açısından farkın istatistiksel olarak önemli çıkmasına toprak nemi 
neden olmuştur. Çünkü toprakta yeterli nemin olmaması, büyük parçacıkların oluşmasına neden olmaktadır. Bu 
durumda da yüzey düzgünsüzlüğü değerleri büyümektedir. 

Bu değerlerin düşük olması ekim derinliği ve homojen bir tarla çıkışı için önemlidir. Uygulamalar arasında ise 
en büyük yüzey düzgünsüzlüğü değerleri geleneksel toprak işleme yönteminde elde edilmiştir. Bunun nedeni bu 
aletin toprağı devirerek işlemesine bağlanabilir. İkili interaksiyon sonuçları incelendiğinde yatay milli rotavötör 
ile elde edilen yüzey düzgünsüzlüğü değerlerinin düşük çıktığı görülmüştür. Bu yatay milli rotovatörün parçalama 
etkinliğinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Çizelge 3.  Farklı toprak işleme uygulamalarından elde edilen yüzey düzgünsüzlüğü değerleri

Yıllar
Uygulamalar
U1 U2 U3 U4 Yıllar ortalaması

1.Yıl 11e 14.4cd 29a 25.7b 20.03a

2. Yıl 8.2f 13.1de 24.23b 15.43c 15.24b

Uygulamalar ort.
LSD=1,621(p<0.01) 9.60d 13.75c 26.62a 20.75b

Yıl x uygulama interaksiyonu LSD=2.292 (p<0.01)

Stabilite indeksi değeri, toprakların aşınmaya karşı dayanıklılığını göstermektedir. Değişik toprak işleme uygula-
maları sonucunda elde edilen stabilite indeksi değerleri Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi stabilite indeksi değerleri 2.24 ile 3.80 arasında bir değişim göstermiştir. Bütün uygula-
malarda üst toprağın stabilite indeksi değerlerinin sınır değer olan >1.5 üzerinde çıkması araştırma yapılan toprak-
ların aşınmaya karşı dayanıklı olduğunu göstermektedir. Stabilite indeksi değerlerine uygulanan varyans analizi 
sonucunda yıllar arasında (F=3,0), uygulamalar arasında (F=0.96) ve  yıl x uygulama interaksiyonu (F=0.07) 
arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. 

Araştırmada; farklı toprak işleme uygulamaları ile elde edilen ağırlıklı ortalama çap değerleri Çizelge 4’ de veril-
miştir. Ortalama çap değerleri ikinci yıl denemelerinde daha düşük değerlerde elde edilmiştir ve 5,25 mm  ile 7,92 
mm değerleri arasında değişmiştir. İlk yıl denemelerinde ise bu değerler 6,49 mm ile 11,57 mm değerleri arasında 
bir değişim göstermiştir.



II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

311

I.CİLT

Şekil 1. Farklı toprak işleme uygulamalarının stabilite indeksi üzerindeki etkisi

Çizelge 4. Farklı toprak işleme uygulamalarından elde edilen ağırlıklı ortalama çap değerleri

Yıllar
Uygulamalar

U1 U2 U3 U4 Yıllar ortalaması
1.Yıl 6,49 7,66 11.57 9,18 8,72a
2.Yıl 5,29 5,25 7,92 7,66 6,53b

Uygulamalar ort.
LSD=0,956(p<0.01) 5,89b 6,46b 9,75a 8,42a

Ağırlıklı ortalama çap değerlerine uygulanan varyans analizi sonucunda yıllar arasında (F=28,91) ve uygulamalar 
arasındaki  (F=19,01) fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yıl x uygulama interaksiyonu (F=1,80) arasın-
daki ilişki ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yıllar arasında ağırlıklı ortalama çap değerinin ikinci yıl 
denemelerinde daha düşük çıkması, bu yıldaki toprak neminin ilk yıla göre yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 
Uygulamalar arasında en büyük ortalama çap değeri kulaklı pullukta elde edilmesine rağmen, kanatlı çizelle elde 
edilen ağırlıklı ortalama çap değerleriyle arasında istatistiksel bir farklılık olmadığı Çizelge 4’ de görülmektedir. 
U1 ve U2 uygulamaları arasında da ağırlıklı ortalama çap değerleri arasında ilişki istatistiksel olarak anlamlı bu-
lunmamıştır. Bunun nedeni rotovatörlerin toprağı parçalamasından kaynaklanmaktadır. Geleneksel olarak yapılan 
toprak işlemede toprak devrilmekte, kanatlı çizelde ise toprak kabartılmaktadır.

Toz ölçüm sonuçlarına göre elde edilen değerler şekil 2’de görülmektedir. Her iki yılda elde edilen toz konsantras-
yonu değerleri 49,18 ile 143,45 mg/m3 arasında bir değişim göstermiştir. İkinci yıl denemelerinde daha düşük toz 
konsantrasyonu değerleri elde edilmiştir.

Şekil 2. Farklı toprak işleme uygulamalarının toz emisyonu üzerindeki etkisi
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Toz konsantrasyonu değerlerine uygulanan varyans analizi sonucunda yıllar arasında (F=119,42), uygulamalar 
arasında (F=39,64) ve    yıl x uygulama interaksiyonu (F=4.25) arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulun-
muştur. Yıllar arasında toz konsantrasyonu değerleri açısından farkın istatistiksel olarak önemli çıkmasına toprak 
nemi neden olmuştur. Uygulamalar arasında ise en düşük toz konsantrasyonu değerleri kanatlı çizel aletinde elde 
edilmiştir. Bunun nedeni bu aletin toprağı kabartmasından kaynaklanmaktadır. 

Toprak alttan işlendiği için toz konsantrasyonu değerleri,  diğer uygulamalara göre daha düşük elde edilmiştir. 
Çizelge 5. farklı toprak işleme uygulamalarında ölçülen toz konsantrasyon değerlerini göstermektedir. Farklı ro-
tovatörler arasında istatistiksel bir fark bulunmamasına rağmen en yüksek toz konsantrasyonu değeri yatay milli 
rotavatörde elde edilmiştir.

Çizelge 5. Farklı toprak işleme uygulamalarından elde edilen toz konsantrasyon değerleri

Yıllar
Uygulamalar

U1 U2 U3 U4 Yıllar ortalaması
1.Yıl 143,45 132,47 115,77 68,75 115,11a
2.Yıl 91,59 81,46 59,76 49,18 70,50b

Uygulamalar ort.
LSD=1,22(p<0.01) 117,52a 106,97a 87,77b 58,97c

Yıl x uygulama interaksiyonu LSD=3.925 (p<0.05)

Ağırlıklı ortalama çap değerlerinin toz konsantrasyonu değerlerine etkisi Şekil 3’de görülmektedir. Şekil 3’de 
ağırlıklı ortalama çap değerlerinin büyümesiyle toz konsantrasyonu değerlerinin azaldığı görülmektedir ve arala-
rında logaritmik bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu durum toprak işleme uygulamalarının toprağa yaptığı etkileri 
farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Toprağı parçalayarak işleyen rotovatörlerin gerek yüzey düzgünsüzlüğü ve 
gerekse ortalama ağırlıklı çap değerlerinin diğer uygulamalara göre daha düşük elde edilmesinin toz konsantras-
yonunu arttığını vurgulayabiliriz. En düşük toz konsantrasyonu değerleri kulaklı pullukta ve kanatlı çizel aletiy-
le çalışmada elde edilmiştir. Bu durum toprağın devrilmesi ve kabartılmasıyla ilişkilendirilebilir. Uygulamaların 
benzer etkileri stabilite indeksi değerleriyle toz konsantrasyonu değerleri arasındaki korelâsyonun incelenmesiyle 
de görülmektedir (Şekil 4). Toprağın parçalanmayarak kabartılması veya devrilmesiyle stabilite indeksi değerleri 
artmakta, bu da toz konsantrasyonu değerlerini düşürmektedir. 

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde alternatif toprak işleme uygulamalarında toprak tavının ye-
terli olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca uygun toprak işleme makinalarının seçimi tarımsal verimlilik ve sürdü-
rülebilirlik açısından oldukça önemlidir. Bu koşullara dikkat edilerek uygulamalarda toz emisyonu değerleri dü-
şürülebilir. Bunun yanı sıra toprak özelliklerine ve bitki isteklerine bağlı olarak uygun toprak işleme sistemlerinin 
seçimine dikkat edilmelidir

.   

Şekil 3. Toz emisyonuyla ağırlıklı ortalama çap arasındaki ilişki
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Şekil 4. Toz emisyonu ve stabilite indeksi arasındaki ilişki

Teşekkür: Bu proje Tübitak tarafından desteklenmiştir.
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KÜRESEL ISINMANIN BİTKİ HASTALIKLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME VE KONYA İLİ ÖRNEKLEMESİ
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Özet

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, tarımsal faaliyetleri etkiyen en önemli faktörlerdendir. Ülkemizde küresel 
ısınmanın olumsuz etkilerinin tarımsal faaliyetlere olan etkisi gün geçtikçe artmaktadır.Son yıllarda bazı bitki 
hastalıklarında, ekonomik kayıplara sebep olabilecek artışlar belirlenirken, bu durumun küresel ısınmayla ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. Patojenler ve konukçu bitkileri arasındaki ilişkinin ise küresel iklim değişikliklerinden 
nasıl etkileneceği ve bu durum sonucunda bitki patojenleri ile nasıl bir mücadele yapılması gerektiği geleceğin 
önemli konuları arasında olacaktır. Konya ilinde, iklim değişikliğine bağlanabilecek nedenlerle, son yıllarda ta-
hıllar, endüstri bitkileri, sebzeler ve meyvelerde görülmeye başlanan bitki hastalıkları sonucu verim ve kalite 
kayıpları oluştuğu belirlenmiştir. Yüksek sıcaklıklar ve düzensiz yağışlar sebebiyle bazı önemli bakteriyel pato-
jenler (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Dickeya chrysanthemi, Pectobacterium atrosepticum, 
Ralstonia solanacearum, Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Xylella fastidiosa, Xylophilus ampelinus ve Xanthomo-
nas axoxonopodis pv. phaseoli) ve fungal patojenler (Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp., Puccinia 
striiformis, Septoria tritici) önemli oranda artış göstermiştir. Üreticiler ve tüketiciler konunun hassasiyeti hakkında 
fikir birliğinde olmakla birlikte, mevcut durum geri dönülemez bir noktaya gelmeden gerekli önlemler alınması 
gerekmektedir. İklim değişikliği ile yaygın olarak öngörülen hastalıkların araştırma konularına dahil edilerek hızlı 
bir araştırma sürecine ülkesel veya küresel ölçekte başlanarak en etkili mücadele yöntemleri geliştirilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Küresel ısınma, patojen, tarım, Konya ili

The Effects of Global Warming an Evaluation of Plant Diseases and Konya Province Sampling

Abstract

Global warming and climatic change are the most important factors affecting agricultural activities. Turkey has 
started to feel this important danger showing its ongoing degragading effect on every field, on agriculture as well. 
For last years while it has been detected increases in some plant diseases that result in economical losses, it has 
been thought to be related to global warming. How relation between pathogens and host plants are being affected 
from global climatic changes and as a result of this how a fight with plant pathogens is necessary to be done will 
be among the important subjects of future. In Konya it has been detected some fertility and quality losses resulted 
from plant diseases started to be seen in crops, industrial plants, vegetables and fruits for last years due to reasons 
related to climatic changes. Some important bacterial pathogens (Pectobacterium carotovorum subsp. caroto-
vorum, Dickeyachrysanthemi, Pectobacterium atrosepticum, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas oryzae pv. 
oryzae, Xylella fastidiosa, Xylophilus ampelinus ve Xanthomonas axoxonopodis pv. phaseoli) ve fungal pathogens 
(Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp., Puccinia striiformis, Septoria tritici) have showed high rate in-
crease due to high temperatures and irregular precipitations. However producers and beneficiaries have consensus 
on precision of subject, necessary precoutions have to be taken before ongoing situation has come to irreversible 
point. The most effective fight methods have to be developed by starting a fast research process in which diseases 
by involving in research subjects that are foreseen to be commonly seen with climatic change on territorial or 
global scale. 

Key words: Global warming, pathogen, agriculture, Konya province 
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1. Giriş

Coğrafik bir alanda uzun süre de meydana gelen atmosferik olayların bileşkesi olan iklim, yaşamsal olayları etkile-
yen en önemli doğa olayıdır. İklimsel olayları belirleyen en önemli parametre, güneş enerjisinin meydana getirdiği 
ısının belirme şekli olan sıcaklıktır. Dünyanın ısınması, güneşten gelen ışınlardan çok bu ışınların dünyadan yansı-
ması sırasında olmaktadır. Küresel ısınmanın başlangıcı, sanayi devrimine dayanan fosil yakıtların kullanımı CH4 
(Metan), O3 (Ozon), CFC-H (kloroflorokarbon), CO2 (karbondioksit), gibi atmosfere salınan gazların neden olduğu 
düşünülen sera etkisinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu gazların atmosferin alt tabakalarında ve yeryüzünde 
birikmesi nedeniyle sera etkisi, sıcaklık artışı ve küresel ısınma meydana getirmektedir (Türkeş, 2008). 

Küresel ısınmanın bitkiler üzerine önemli oranda olumsuz etkileri vardır. Her bitkinin kendine özgü optimum ge-
lişim sıcaklık isteği vardır. Bitkilerin gelişimleri genellikle 3-5°C’nin altındaki sıcaklıklarda dururken bazı tropik 
bitkilerde ise 15°C’nin altına düştüğünde de gelişimleri durur. Orta enlemlerde bitkilerin büyümesinde en önemli 
faktör olan sıcaklık; bitki yetiştirme mevsiminin başlangıcı olarak don periyodunun sonu demektir. Bitkilerin bü-
yüme aralığında, gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki varyasyonların günlük genişliği önemlidir. Tüm bunlar, 
tarımsal üretimi gerçekleştirmede hava koşullarından bağımsız hareket edilemeyeceğini, tarımsal üretimde me-
teorolojinin önemini ve vazgeçilmezliğini göstermektedir. Bugün tüm dünyada ekim, dikim, gübreleme, sulama, 
ilaçlama, tarımsal mekanizasyon, ürün hasadı ve hayvansal üretim alanında meteorolojik bilgiler vazgeçilmez 
ihtiyaç halini almıştır. Tüm meteorolojik çalışmaların ortak amacı, meteorolojik ve ekolojik faktörler göz önünde 
bulundurularak ülkelerin milli ekonomilerini geliştirecek yönde projeler geliştirmektir. Tarımsal ürünlerin farklı 
dönemlerinde gereksinim duydukları iklim istekleri ürün çeşidine göre farklılık göstermektedir. 

Bitkiler gerek abiyotik gerekse biyotik stres faktörlerine maruz kaldıklarında normal durumla karşılaştırıldığında 
bitkilerin savunma düzeylerinde azalma beklenilmektedir (Dikilitaş ve Karakaş, 2012). Farklı nedenler etkili ola-
bilse de küresel ısınmaya bağlı olarak konukçu yapısı ve büyüklüğü ile ekim alanı değişecektir. Bu iki olayın tabii 
bir sonucu olarak da daha önce yaygın olarak ekosistem de görülmeyen bazı patojenlerin aynı ekosistemde baskın 
hale gelebilmesi mümkün olabilecektir (Ostfeld, 2009). 

Diğer taraftan sıcaklıkta meydana gelen artışa birlikte bir genelleme yapmak gerekirse değişken sıcaklıkları ve ara 
konukçusu olan patojenlerin, gelişme süreleri de normal durumlarla karşılaştırıldığında kısalmaya başlayacağı açık-
tır. Ortam sıcaklığında meydana gelebilecek bir artış birçok fizyolojik süreçlerle birlikte patojenin gelişme sürecini 
azaltabileceği hatta beklenilen sürenin yarısına kadar inebileceği gibi, ani sıcaklık artışlarının hastalık popülasyon-
larında da hızlı bir artış meydana gelebileceği öngörülmektedir (Dobson, 2009). Sıcaklıkların beklenilenden önce 
başlaması hastalık için enfeksiyon sürecinin beklenilenden daha kısa sürede başlamasına sebep olabilir. Erken en-
feksiyon sonucu verim ve kalite kayıplarının daha fazla olacağı açıktır. Diğer taraftan erken enfeksiyonun bir sonucu 
olarak da hastalıkla mücadelede pestisit uygulama sayısının artıracağını ve periyotlarının kısalacağı da açıktır. 

Bu derlemenin amacı, giderek önem kazanan küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekerek, Konya İli örneklemesi 
ile ülkemiz içinde bu yaklaşan tehdide karşı konunun önemini vurgulamaktır. 

Küresel Isınmanın Etkileri

Araştırmalar, küresel ısınmanın %90’ının insan faktörü nedeniyle olduğunu göstermektedir. Küresel ısınmanın 
başlıca nedenlerinin, fosil yakıt kullanımıyla sera gazlarının ve karbondioksitin artarak atmosferde birikmesi, bitki 
örtüsünün ve özellikle ormanların tahribi ve yok edilmesi, hızlı ve çarpık kentleşme, hızlı sanayileşme, nüfus artışı, 
okyanus akıntılarıdır. Dünya atmosferinde 1850’li yıllardan günümüze CO2 oranı %31, N2O (Diazot monoksit)ora-
nı %17, CH4 gazı ise % 151 oranında artış göstermiştir. Bale ve ark., (2002), Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) tarafından üçüncüsü hazırlanan rapora dayanarak 2100 yılına kadar dünya yüzey sıcaklığı ortala-
masının 1,4-5,8°C arasında artabileceği ve atmosferdeki CO2 yoğunluğunun 540-970 ppm arasında olabileceğini 
bildirmektedirler. Venkateswarlu ve Grover (2009) ise son yüz yılda dünyanın ortalama sıcaklığı 0,57°C arttığını ve 
2050 yılına kadar da 2,5°C ek bir artış olabileceği ve yüzyılın sonuna doğru ise yaklaşık 5,8°C daha ısınabileceği 
önerisinde bulunulmaktadır. Bu ısınmanın doğal bir sonucu olarak buzla kaplı bölgeler buz oranın azalacağı ve 
yirminci yüzyıl boyunca deniz suyu seviyesi 10-20 cm arttığı bildirilmektedir (Anonim, 2001; Anonim, 2009; Mc 
Carthy ve ark., 2001). Ayrıca bazı bölgelerde şiddetli kuraklık ve topraklarda tuzlanma, tarımsal ürün potansiyeli ve 
çeşitlerinde değişiklik ve tarımsal zararlılarda artış, hastalıklarda yayılma hızının artması ve alanlarının genişleme-
si, sıcak hava dalgalarının insanların yaşamsal düzeyde etkilemesi, orman ve çayır yangınlarının artması, mevsimi-
nin uzaması, şiddetinin artması, tropikal fırtınaların sayısının ve şiddetinin artması, iklim kuşaklarının kayması ve 
gece gündüz sıcaklık farklarının azalması, sulak alanların yok olması, artan buharlaşma ile yüzey sularında azalma 
ve su kıtlığı, değişen iklim koşulları nedeniyle oluşacak göçler ve milyonlarca iklim mültecisi, biyolojik çeşitliliğin 
hızla azalması ve ekolojik dengenin bozulması şeklinde ortaya çıkacak problemler beklenilmektedir.
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Temel olarak sera etkisi tek başına ele alındığında insanlara ve diğer canlılara yarar sağlayan bir olgu şeklinde 
algılanabilir. Ancak endişe verici olan durum sera etkisinin çeşitli sebeplerle artış göstermeye başlamış olması-
dır (Uzmen, 2007). Örneğin sera etkisinin bir sonucu olarak uzun yıllar ortalaması ile ilkbahar mevsimi sıcaklık 
ortalamaları karşılaştırıldığında daha sıcaklıkların daha erken dönemde başlaması ve sonbahar mevsiminde kış 
koşullarındaki gecikmesine paralel olarak kış mevsiminin daha kısa yaz mevsiminin daha uzun süre yaşandığı 
söylenebilir (Salinger ve ark., 2005; Houghton ve ark., 2001; Collins ve ark., 2007). Bu konuda yapılan bazı çalış-
malarda bitkilerde tomurcukların patlaması ve benzeri olayların her on yılda bir 5 gün erken oluşmaya başlaması 
(Root ve ark., 2003) Avrupa da yetişen bazı ağaçların 50 yıl öncesine göre 16 gün erken yaprak açtığı ve 13 gün 
daha geç yapraklarını döktüğü yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Penuelas ve Filella, 2001; Querlus, 2007).

Diğer iklim parametrelerinin meydana gelmesi ve dağılımı sıcaklığın sonucudur. İklim değişikliği ise, iklimi mey-
dana getiren parametrelerin uzun dönem ortalama değerlerindeki sapmalar ve bu sapmalardaki devamlılıktır. Bu 
değişimler genellikle yavaş gelişmekte ve sürekliliği uzun olabilmektedir. Böylece geç fark edilmekte, fark edil-
diğinde ise etkilediği alan genişlemiş, telafisi ise çok zorlaşmış olmaktadır. Tarımsal üretimdeki kalite ve kantite, 
üretimi yapılacak olan ürünün optimum yaşam şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır. İklimdeki devamlılık doğal 
ve kültürel yaşamı dengeye oturtmasına karşın, iklimlerde meydana gelen değişiklikler beraberinde kısa, orta ve 
uzun vadede yeni dengelerin oluşmasına sebebiyet verecektir.

Her geçen gün etkisini daha da şiddetli olarak göstermekte olan küresel ısınma dünyada azı bölgelerde su kıtlığı-
na sebep olurken, diğer bazı bölgelerde ise su fazlalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarımda kuraklık, bitkinin 
fenolojisi gereği suya ihtiyaç duyduğu dönemlerde gerekli nemi toprakta bulamamasıdır. Meteorolojik kuraklığın 
etkisi dolaylı olup derecesine göre değişmektedir. Farklı iklim tiplerinde farklı doğal bitki örtülerinin oluşması da 
bu hususun en büyük destekçisidir. Sıcaklık bitkilerin yeryüzündeki dağılımında en önemli etkenlerden birisidir. 
Ancak etkileme oranı, ışık ve su faktörüne bağlıdır. Bitkilerin yeryüzünde yayılımları ekstrem sıcaklıkları ile yılın 
belirli devrelerindeki sıcaklığa bağlıdır. Bitkilerin lokalizasyonunda da sıcaklık önemli rol oynar. 

Küresel Isınmanın Ülkemiz İçin Öngörülen Olumsuz Etkileri

Ülkemiz için en önemli sorunun kuraklık olduğu bilinmektedir. Kurak alanların genişlemesi ile yurdumuz toprak-
larının %89’u çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirilmektedir. Türkiye su kaynakları açısından zengin bir 
ülke değildir. Ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1400 m3 dolayında iken bu oranın dünya ortalaması ise 7600 
m3 dür. Türkiye’de 2030 yılında ise artan nüfus ile birlikte bu miktarın 1000 m3 düzeyine düşmesi beklenmektedir. 
Bu çok kritik bir düzeydir ve sahip olduğumuz su bütçesini çok dikkatli kullanmamız gerekmektedir. Ülkemizdeki 
sıcaklıklar her geçen yıl artış göstermektedir. Yaz aylarında yüksek sıcaklık ve nemle gelen sıcak dalgaları sıklaş-
mış, süreleri uzamış ve şiddetlenmiştir. Gece sıcaklıklarındaki artış kentlerdeki ısı adalarını büyüterek ve oluşan 
termal stresin yaşamsal tehditler oluşturacağı bildirilmektedir. Bu değişimler yurdumuzun su kaynaklarını, doğal 
bitki örtüsünü, tarım potansiyelini, insan sağlığını ve mutluluğunu etkileyebilecektir. Orman yangınları riskinde 
artış beklenmektedir. Böcek popülasyonundaki olası artış, besin zincirini ve diğer canlıları olumsuz etkileyebile-
cektir. Hastalıklar ve genel sağlık sorunları artışı da öngörülmektedir. Kuraklık ve sıcaklık artışı turizmi olumsuz 
yönde etkileyebilecektir. Yurdumuzda toprak ve su kaynaklarımızı korumak ve en akılcı bir şekilde kullanmak 
için, çok acil bir şekilde gereken önlemler alınmalı ve gerekli yapılanmalar kurulmalı ve düzenlenecek yaptırımlar 
vakit geciktirilmeden uygulanmalıdır.

İklimsel Faktörlerin Bitki Hastalıkları ile İlişkisi

Bu konuda yapılmış çalışmalar sınırlı olmakla beraber, iklimsel değişiklikler bitki hastalıklarının simptomlarını 
büyük oranda etkilemekte ve ayrıca %44 oranında yeni hastalıkların ortaya çıkışı teşvik etmektedir. Küresel ısın-
manın etkileri özellikle dünyanın kuzey yarı küresinde daha belirgin olarak görülmektedir. 

Bazı patojenler değişen çevre koşullarında daha tahripkar olmakla beraber, konukçuları olan bitki türlerinin de gös-
terdikleri tepkisine karşı yeni fenotipik ve patojenik ırklarının ortaya çıkışı görülmektedir. Bu yüzden gelecekte bitki 
hastalıklarının değerlendirilmesi, patojenin değişimi ve dayanıklı bitki çeşitlerinin birlikte göz önüne alınması ile 
olacaktır. Artan atmosferik karbon monoksit (CO) (son yüzyılda %30 artmıştır), fazla ve sezon dışı yağmurlar, artan 
nem, kuraklık ve ılık kış sıcaklıkları hastalık şiddetini arttıran major iklimsel faktörlerdir. Bu faktörlerden biri yada 
hepsi bitki patojenlerinin biyolojisi ve dağılımını üzerinde etkilidir. Ayrıca artan CO, patojenin agresifliği ve/veya ko-
nukçu hassasiyeti üzerinde önemli etkiye sahiptir. Diğer etkili iklimsel faktörler ve optimal sıcaklık değerleri primer 
inokulum kaynaklarının canlılığı ve hastalık prosesini çoğunlukla epidemi oluşacak şekilde etkilemektedir. Özellikle 
bazı bakteriyel patojenler optimal olarak 32-36°C ve hatta bazıları ise 41°C sıcaklık değerlerini tercih ederler. Bu 
sıcak seven bakteriyel patojenler, gelecekteki bitkisel üretim üzerinde daha fazla önem kazanacaktırlar. Hastalık mü-
cadele teknikleri de bu değerlendirmeler dikkate alınarak ve bir entegre mücadele programı içinde oluşturulmalıdır.
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Konya İlinde Küresel Isınmanın Bazı Bitki Hastalıkları Üzerine Etkileri

Konya gerek coğrafik konumu gerekse sahip olduğu farklı toprak tipleri nedeniyle polikültür tarım yapılan bir 
ilimizdir. İlde, farklı ürün deseni beraberinde yoğun tarımsal faaliyetleri ve buna bağlı oluşan bir sanayi yapısı 
meydana getirmiştir. Son yıllarda, sıcaklık değişimleri başta olmak üzere, iklimsel değişikliklerden kaynaklandığı 
düşünülen ve artış gösterdiği belirlenen bitki hastalıkları şiddetini ve yoğunluğunu arttırmaktadır. Bölgenin kurak 
yapısı sebebiyle bitki bakteri hastalıklarının çıkışı, daha yüksek nispi rutubete sahip bölgelere kıyasla nadir olarak 
ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak son 5 yıllık süreçte, artan sulama imkanları ile özellikle sıcak seven bakteriyel 
hastalıkların ortaya çıktığı ve bu bakteriyel etmenlerin de laboratuar teşhisleri yapılarak belirlendiği bildirilmek-
tedir. Yüksek sıcaklıklar ve düzensiz yağışlar sebebiyle özellikle patateslerde yumuşak çürüklük ve karabacak 
hastalığı etmenleri Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Dickeya chrysanthemi Pectobacterium at-
rosepticum ve solgunluk etmeni Ralstonia solanacearum, çeltik tohumlarında Xanthomonas oryzae pv. oryzae, 
bazı asma çeşitlerinde Pierce hastalığı etmeni Xylella fastidiosa ve bakteriyel kanser etmeni Xylophilus ampelinus, 
fasulyelerde Xanthomonas axoxonopodis pv. phaseoli’ yi teşvik etmiştir (Baştaş, 2013) Sade ve Soylu (2012) 
tarafından yürütülen bir çalışmada; Karapınar İlçesinde iklim değişikliği nedeniyle son yıllardaki tahıllar da görül-
meye başlanan yaprak hastalıkları sonucu verim ve kalite kayıpları oluştuğu bildirilmektedir. Bölgede son yıllarda 
tahıl yetiştiriciliği yapılan alanlar da yoğun olarak görülen kök çürüklüğü hastalıkları (Fusarium spp., Rhizoctonia 
solani, Pythium spp.), sarı pas (Puccinia striiformis) hastalığı, Septoria yaprak lekesi (Septoria tritici) hastalığı 
gibi hastalıklar nedeniyle farklı düzeylerde verim ve kalite kayıpları olabildiği bildirilmektedir. Özellikle Sarı Pas 
hastalığı ve Septoria yaprak lekesi hastalığı yoğunluğu /yoğunlukları Karapınar ilçesinin ilkbahar aylarında iklime 
bağlı olarak artış veya azalış gösterebilmektedir. 

Bölgedeki ilkbahar yağışlarının normalin üzerinde olduğu ve yağışın uzun süre devam etmesi durumunda hastalık/
hastalıklar ani olarak ortaya çıkabileceğini bununda doğal bir sonucu olarak önemli verim ve kalite kayıplarının 
oluşabileceğini bildirmişlerdir. 

Örneğin 2010 ve 2011 yıllarının iklim koşulları nedeniyle bölgede özellikle Septoria yaprak lekesi (bölgede daha 
önceki yıllarda görülmeyen) hastalığı ve sarı pas hastalığı yoğun olarak görülmüştür. Hastalıklar kış koşullarının 
ılıman ve ilkbaharın serin ve bol yağışlı geçtiği 2009-2010, 2010-2011 yetiştiricilik sezonunda tahıl yetiştiricilik 
alanlarında epidemi oluştururken, 2011-2012 yetiştiricilik sezonunda tahıl yetiştiricilik alanlarında hastalıkların 
yoğunluğu son derece düşük olarak belirlenmiştir. Cercospora yaprak leke (Cercospora beticola) hastalığı Ka-
rapınar İlçesi şeker pancarı alanlarının ana zararlı olmamakla birlikte 2010 ve 2011 yıllarında iklim de görülen 
değişikliğe bağlı olarak şeker pancarı yetiştiricilik alanlarında hastalığa yoğun olarak rastlanılmıştır. Hastalığın 
ortaya çıkışın da aylık ortalama sıcaklığın 20oC’ın üstünde seyretmesi, yaprakların uzun süre ıslak kalması, sık ve 
ortalamanın üzerinde yağış alınması, yağmurlama sulama yapılması veya sık ve uzun süreli çiğ oluşması büyük 
önem taşıdığı bildirilmektedir. 

Bu durumun Karapınar ilçesi koşullarında her yıl oluşması mümkün olmamakla birlikte bazı yıllarda özellikle 
Mayıs-Haziran aylarının uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağışlı geçmesi durumunda hastalığın ilk enfeksi-
yonları için uygun koşulların oluştuğu, haziran ayından sonra yağışsız bir döneme girilse bile, hastalığın tarlada 
gelişebilmesi için yağmurlama sulama ile hastalık gelişimi için uygun koşulların oluşması nedeniyle hastalık tüm 
üretim sezonu boyunca üründe zarar oluşturabilmektedir. Hastalığın görüldüğü yıllarda hastalığın kontrol edil-
mesinde kimyasal uygulama yapılmadığı durumlar da gerek kök verimi gerekse şeker oranı olumsuz bir şekilde 
etkilenmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Küresel ısınma ve bunun bir sonucu olarak meydana gelecek olan iklim değişikliklerinin kesin etkilerini belirle-
yebilmek zor olmakla birlikte tahmin edilen öngörüler bile bitki-patojen ilişkilerinde oluşabilecek değişikler ve 
bunların sonuçları üzerinde ciddi endişelere yol açabilmektedir. Bilim insanlarının bu öngörü senaryolarını çalış-
ma planlarına dahil ederek önceden tahmin uyarı sistemleri geliştirmesi, dayanıklı çeşit geliştirilmesi, karantina 
listelerinin gözden geçirilmesi gibi durumların yeniden ele alınması veya gözden geçirilmesi gereklidir. Sonuç 
olarak küresel ısınma nedeniyle birçok tarımsal ürünün yetiştiriciliğinin olumsuz etkileneceği bilinmektedir. Pa-
tojenik özellikleri bilinen ya da tam olarak tespit edilmemiş ve ilerde görülme olasılığı yüksek olabilecek bitki 
patojenlerinin, özellikle de sıcaklıkla ilgili iklimsel değerlerin göz önüne alınarak araştırma projelerine katılması 
teşvik edilmelidir. Bu çalışmalar sonucunda, farklı coğrafik ve iklimsel özelliklere sahip ülkelerde, bölgesel ve 
küresel en etkili mücadele yöntem/yöntemleri bulunabilecektir.
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KAVUNDA KURAKLIĞA DAYANIKLI NİTELİKLİ HAT VE ÇEŞİT  
GELİŞTİRİLMESİ

H. Yıldız DAŞGAN*1, Yelderem AKHOUNDNEJAD1, Mine ÜNLÜ2, Abdullah ÜNLÜ2

1Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 01330 Adana
2Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Antalya

*: dasgan@cu.edu.tr  veya ydasgan@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı kuraklığa dayanıklı kavun hat veya çeşidi geliştirmektir. Söz konusu çalışma TÜBİTAK 
tarafından desteklenen bir KAMAG projesinin iş paketidir (109G099). Bu proje kapsamında, Çukurova Üniver-
sitesi kavun genetik koleksiyonundan ön tarama ile seçilen 42 yöresel kavun genotipi çalışmaya başlanmıştır. İlk 
denemeler sera ve iklim odasında saksı denemesi şeklinde kurulmuştur. Bu denemeler sonucu seçilen genotipler 
ile 2 sene devam eden arazi çalışmalarının ilkinde 39 genotip ile çalışılmış, bu denemeden seçilen 10 genotip ile 
ikinci arazi denemesi kurulmuştur. Ikinci arazi denemesi ile kurakliga tolerant kavun hatlarının stress koşullarında 
kontrolle karşılaştırmalı olarak; bitki büyümesi, verim, meyve özellikleri ve kuraklık stresine toleransın fizyolojik 
testlemeleri yapılmıştır. Son arazi denemesi sırasında kırkağaç tipinde öne çıkan 3 adet kuraklığa dayanıklı, agro-
nomik ve pomolojik özellikleri iyi kavun hattı Mln9, Mln16 ve Mln20 ile BATEM’in Fusarium’un 0 ve 1 ırklarına 
dayanıklı TK15, TKÜ3 ve ÇA hatları ile F1 çeşit geliştirmek üzere bir program yapılmıştır. Buna göre, Çukurova 
Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nün kuraklığa dayanıklı 3 kavun hattı ile BATEM’den gelen Fusarium’un 
0 ve 1 ırklarına dayanıklı materyaller aralarında resiprokal melezlemeler yapılmıştır. 2013 ve 2014 bahar-yaz 
döneminde F1 bitkilerinin performansını görmeye yönelik Adana ve Antalya’da eş zamanlı sera denemeleri ger-
çekleştirilmiştir. Bu proje sonunda, kavunda kuraklığa dayanıklı çeşit ve anaç geliştirmek üzere 10 adet saf hat ve 
ticari olarak iş yapabilecek kırkağaç tipinde hem kuraklık ve hem de Fusarium’a dayanıklı en az 4 adet F1 çeşit 
adayı geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cucumis melo, su stresi, yerel genotipler, F1 çeşit, ıslah, iklim değişikliği 

Development of Drought Tolerant Melon Lines or Cultivars 

The aim of this work is develop drought resistant melon lines or cultivars. This work is a part of the whole big 
TUBITAK-KAMAG project (109G099). The first drought screening studies were carried out by 42 local melon 
genotypes with pot experiments in early plant growth stages in the growth chamber and greenhouse.  The selected 
39 and 10 melon genotypes from the first screening experiment were used for open field consecutive two years ex-
periments under two levels of drought stresses. In the field experiments under drought conditions some physiolog-
ical, agronomical and pomological properties of the melon genotypes were investigated. At the progressive stage 
of the project, 10 drought resistant melon lines and three drought resistant F1 parents were selected. In later stage 
of the project, in order to obtain both drought and Fusarium resistant melon F1 cultivars a breeding programme 
was performed. The reciprocal crosses were carried out among the three drought resistant (Mln9, Mln16, Mln20 
belong to Cukurova University) and three Fusarium resistant parents (TK15, TKÜ3 and ÇA belong to BATEM) 
against to 0 and 1 races. Parallel greenhouse experiments in different two locations in Adana and Antalya were 
carried our in order to investigate the F1 cultivars performances during 2013 and 2014 spring-summer periods. At 
the end of this project, 10 melon lines that are resistant to drought and at least 4 F1 cultivars that are resistant both 
drought and Fusarium were obtained. The drought resistant melon lines have good potential to use for developing 
new cultivars or rootstocks in the future studies. 

Key Words: Cucumis melo, water stress, local genotypes, F1 cultivars, breeding, climate change
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GİRİŞ

Önümüzdeki birkaç on yıl sonra iklim değişikliğinden en fazla olumsuz etkilenebilecek sektörlerin başında tarım 
olacağı öngörülmektedir (Keeney, 2007). Tarım sektörünün iklimsel olaylara direkt bağımlı çok kırılgan bir ya-
pısı bulunmaktadır. İklim değişikliğinin global olarak bütün alanlarda olası kötü etkilerini en aza indirmek üzere 
yürütülen çalışmalara ve bilimsel araştırmalara önemli bir ekonomik kavram gözüyle bakılmaktadır (Acar, 2010). 
Türkiye’nin de iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edebilmesi, belirsizliklerin ve ortaya çıkabilecek etkilerin 
azaltılması ve bu yönde stratejilerin oluşturulması gerekmektedir. Dünya’da geçerli genel eğilim, sınırlı suyun kul-
lanım önceliği, kentsel ve sanayi kullanımına verilmektedir, tarım sektörü artmakta olan insan nüfusunu beslemek 
için daha az su ile daha fazla ürün elde etmenin yollarını aramak zorundadır  (Tuijl, 1993). Birleşmiş Milletler 
Milemyum Açıklamasında “More crop per drop” sloganıyla, bu konudaki kritik durum çok güzel özetlenmiştir 
(Annan, 2000). Bitkisel üretimde suyun etkin kullanımı için kuraklığa tolerant/dayanıklı bitki genotiplerinin seçil-
mesi ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada sunulan makalede, 
sebze tarımı adına bu hedef üzerine yürütülmekte olan çalışmalardan kavun ile ilgili bir bölümü sunulmaktadır. 

Ülkemiz bitki gen kaynakları bakımından çok zengin bir potansiyele sahiptir. Pek çok sebze türü yurdumuzun 
değişik bölgelerinde yetiştirilebilmektedir. Bitkisel üretimde özellikle sebzecilikte F1 hibrit çeşitlerin tercih edil-
mesiyle, yöresel çeşitlerimiz kaybolma tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Burada sunulan projede, ülkemizin zen-
gin yöresel sebze çeşit ve genotiplerinin elimizde mevcut toplanmış materyallerinde kuraklığa dayanıklılık için 
tarama çalışmaları yapılmış ve ortaya çıkarılan dayanıklı genotipler koruma altına alınarak kuraklığa dayanıklı 
çeşit geliştirmek üzere bitki materyali olarak kullanılmıştır.  Böylece kavunda yerel genotiplerde kuraklık stresine 
dayanıklılık genleri, gelecek için kaybolmaktan kurtarılarak korumaya alınıp muhafaza edilmiştir.

Çalışmada, kuraklığa dayanıklı olarak belirlenen kavun genotiplerinden agronomik ve pomolojik özellikleri uygun 
bulunanlar sera ve açık arazide, kuraklık koşulları altında toplam ürün verimi alınan aşamaya kadar yetiştirmiş ve 
nihayi hedefte “Kuraklığa dayanıklı kavun çeşidi” geliştirmiştir. Bu çalışma 2010-2014 yılları arasında yürütülen, 
TÜBİTAK-KAMAG 109G099 nolu “Türkiye F1 hibrit çeşit ve nitelikli hat galiştirme” projesi tarafından 
desteklenmiştir. Projenin ilgili iş paketi, Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Sebzecilik Islah Birimi tarafından ortaklaşa yürütülmüştür. 

MATERYAL VE METOT

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde ülkemizin farklı bölgelerinden toplanarak bir 
araya getirilmiş kavun genetik koleksiyonları bulunmaktadır. Bu proje kapsamında mevcut genetik koleksiyondan 
seçilmiş kavun genotiplerinin kuraklık stresine karşı gösterdiği tepkilerin belirlenmesi ve nihai hedef olan kuraklı-
ğa tolerant nitelikli hat ve çeşitlerin geliştirilmesidir. Proje ekibi tarafından daha önce tamamlanan UNDP projesi 
sonuçlarına göre ön eleme ile seçilen 42 kavun genotipi ile bu projeye başlanmıştır. İlk deneme serada saksı dene-
mesi şeklinde kurulmuştur. Bu deneme sonuçlarına göre seçilen genotipler ile 2 sene devam eden arazi çalışmala-
rının ilkinde 39 genotip ile çalışılmış, bu denemeden seçilen 10 genotip ile ikinci arazi denemesi kurulmuştur. Son 
arazi denemesi sonunda kuraklığa dayanıklı kavun çeşit adayı veya hatlar ortaya çıkarılmıştır. Bunların arasından 
ön plana çıkan Mln9, Mln16 ve Mln20 kod numralı kavun genotipleri ile BATEM’in Fusariumun 0 ve 1 ırklarına 
dayanıklı TK15, TKÜ3 ve ÇA kodlu materyalleri aralarında resiprokal melezlemeler yapılmıştır. 2013 ve 2014 
bahar-yaz döneminde F1 bitkilerinin performansını görmeye yönelik çalışmalar serada gerçekleştirilmiştir. Sonuç 
olarak, bu iş paketinden kavunda kuraklığa dayanıklı hat veya çeşit adayları ile ayrıca hem kuraklığa ve hem de 
Fusarium hastalığına dayanıklı F1 çeşit adayları elde edilmiştir. 

İlk yıl (2010) iklim odasında saksıda fizyolojik denemeler: Bu iş paketinin ilk denemesidir, projenin başlangıç 
bitki materyali 42 farklı yöresel kavun genotipidir. Kontrol ve su stresi koşullarında iklim odasında saksı dene-
meleri şeklinde yürütülen ilk çalışmada şu fizyolojik parametreler su tresi ve kontrol bitkilerinde karşılaştırmalı 
olarak incelenmiştir; bitki yeşil aksam kuru ağırlığı, yaprak alanı, yaprak oransal su içeriği, yaprak hücrelerinde 
membran zararlanması, yaprak su potansiyeli, yaprak osmotik potansiyeli, yaprak stoma geçirgenliğidir. Dene-
menin tamamında genç bitki aşamasında çalışılmış, bitkiler saksılarda substrat kültüründe yetiştirilmiş, meyveye 
kadar gidilmemiştir. Her saksıda 3 bitki olacak şekilde dikim düzenlemesi yapılmıştır. Saksılar 2 litre kapasitede ve 
yetiştirme ortamı olarak vermikulit seçilmiştir. Üç yapraklı aşamaya ulaşıncaya kadar stressiz koşullarda büyütülen 
bitkiler bu aşamadan itibaren su stresine maruz bırakılmıştır.  Bitkilerin sulanmasında komple besin elementlerini 
içeren bir besin çözeltisi kullanılmıştır. Su stresine maruz bırakılacak bitkiler 3 gerçek yapraklı aşamaya ulaşın-
caya kadar kontrol bitkileri ile aynı sulama koşullarında yetiştirilmiştir. Stres uygulanmayan kontrol bitkileri için 
su/besin çözeltisi miktarı hesaplanırken; drene olan çözeltinin ÷ uygulanan çözeltiye oranı esas alınarak sulama 
yapılmıştır. Bu oran deneme süresince bitkilerin büyümesine göre her gün ölçülerek %20 civarında tutulmuştur. 
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Kavun bitkileri kademeli olarak su stresine sokulmuştur. Kontrol bitkilerine göre 1. Günde %25 daha az, 2. Günde 
%50, daha az, 3. Günde %75 daha az besin çözeltisi verilmiş ve 4. Günde tamamen su kesilmiştir. Denemeler su 
stresi uygulaması ve kontrol uygulamasını içerecek biçimde. Her uygulamada 4 saksı ve her saksıda 3 bitki olacak 
şekilde oluşturulmuştur. Her genotipten stres ve kontrol koşullarında ayrı ayrı en az 12’şer bitki olmuştur. Tesadüf 
blokları deneme deseni kullanılmıştır.

Projenin ikinci ve üçüncü yıllarında arazi denemeleri ile kuraklığa dayanıklı ve nitelikli kavun hatlarının 
seçilmesi  (2011 ve 2013): İlk yıl çalışmalarında 42 farklı kavun genotipi ile genç bitki aşamasında saksılarda 
gerçekleştirilen ilk tarama sonuçlarına göre fizyolojik ölçümler dikkate alınarak 27 genotip seçilmiştir. Bunlara 
yeni eklenen 12 yeni genotip ile toplamda 39 genotip kullanılarak 2011 bahar-yaz döneminde, söz konusu kavun 
genotiplerinin kuraklığa dayanım bakımından arazi performanslarını meyve verimine kadar giderek görmek ve 
ayrıca farklı genotiplerin meyvelerinin ticari önemi hakkında bilgiler toplamak için arazi denemesi kurulmuştur. 
Bölgenin ekim-dikim tarihlerine uygun olarak, fideler araziye 31.03.2011 tarihinde dikilmiştir.   2011 bahar-yaz 
döneminde yürütülen deneme sonuçlarına göre seçilen 10 adet kuraklığa dayanıklı genotip, 1 adet duyarlı genotip, 
1 adet de bölgede en çok kullanılan F1 hibrit çeşit olmak üzere toplamda 12 adet kavun genotipi ile ikinci arazi 
denemesi kurulmuştur. Bölgenin ekim-dikim tarihlerine uygun olarak, kavun tohumları 27.02.2012 tarihinde 2:1 
oranında torf:perlit karışımına ekilmiş ve fideler araziye 10.04.2012 tarihinde dikilmiştir. 

Açık arazide Adana iklim koşullarında yaz aylarında açıkta sahada gerçekleştirilen her iki yıl denemelerinde de 
aşağıdaki yöntem kullanılmıştır. Çalışma kuraklık stresiyle ilgili olarak 3 uygulama şeklinde kurulmuştur. Bun-
lardan birisi (1) kontrol olarak düşünülen ve tam sulanan parseller, diğeri (2) kontrolün yarısı kadar sulanan veya 
başka bir deyişle %50 kısıtlı sulanan parseller ve son olarak (3) Dikimi takibin birkaç sulamanda sonra hiç su 
verilmeyen sıfır sulanan parsellerdir. Farklı sulama konuları atında yetiştirilen kavun genotiplerine verilecek su 
miktarı için, Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nden destek alınmıştır. Buna göre,  Epan 
buharlaşma kabından buharlaşan su miktarı, kavuniçin kcp katsayısı, deneme alanı, bitkinin gelişme aşamalarına 
göre değişen bitki örtüsü oranı dikkate alınarak belirlenmiştir. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 3 teker-
rürlü ve her tekerrür de ilk denemede 5 bitki, ikinci denemede ise 8 bitki olacak şekilde düzenlenmiştir. Kavunlar 
dikilirken ilk denemede; sıra arası 180 cm ve sıra üzeri 50 cm olarak düzenlenmiştir. Araziye dikilen kavun fideleri 
69 günlük oluncaya kadar her 3 uygulamada da kontrol bitkileri gibi optimum düzeyde sulanmıştır. Kontrolün 
%50’si kadar suyun kısıtlandığı ve hiç sulama yapılmayan su stresi uygulamaları, dikimden 69 gün sonra, 8 Hazi-
ran 2011’de başlatılmıştır. Bu sene iklim koşulları Bölgede ekstrem olarak serin gittiğinden kavun bitkileri yavaş 
geliştikleri için belli bir büyüklüğe ulaşmadan su kısıntısı yapılmamıştır. İkinci denemede biraz farklı olarak; 
kavunlar dikilirken sıra arası 170 cm ve sıra üzeri 50 cm olarak düzenlenmiş, dikim yoğunluğu bu durumda 1176 
bitki/da olmuştur. Araziye dikilen kavun fideleri 42 günlük oluncaya kadar her 3 uygulamada da kontrol bitkileri 
gibi optimum düzeyde sulanmıştır. Kontrolün %50’si kadar suyun kısıtlandığı ve hiç sulama yapılmayan kurak 
uygulamaları, dikimden 42 gün sonra, 22 Mayıs 2011’de başlatılmıştır. Kavun bitkilerinin beslenmesi her 3 uygu-
lamada da eşit olarak yapılmaktadır. Bunun için dekara saf olarak 16kg N, 10 kg P2O5, 30 kg K2O, 8 kg MgO ve 10 
kg CaO kullanılmıştır. Her 3 uygulama altında yetiştirilen kavun genotiplerinin gösterdikleri tepkileri ortaya koy-
mak için aşağıda gösterilen bir seri fizyolojik, morfolojik, agronomik ve pomolojik ölçümler yapılmıştır. Meyve 
hasatları kaydedilerek toplam verim hesaplanmış ve meyvelerde bazı kalite özelliklerinin su stresinden etkilenme 
düzeyleri genotip bazında ortaya çıkarılmıştır. 

Aşağıda denemelerde incelenen ve kaydedilen parametreler gösterilmektedir.

1. 0-5 Skala Değerlendirmesi, 

2. Yaprak Hücrelerinde Membran Zararlanması (%), 

3. Yeşil Aksamda Potasyum ve Kalsiyum Konsantrasyonu (μg / g kuru ağırlık veya %),

4. Yaprak Su Potansiyelinin belirlenmesi (MPa),

5. Yaprak Ozmotik Potansiyelinin Belirlenmesi (mOsmol),

6. Yaprak Sıcaklığının Belirlenmesi (oC),

7. Yaprak Stoma Geçirgenliğinin Belirlenmesi (mmol m-2 s-1),

8. Meyve ortalama ağırlığı (g/meyve),

9. Meyve çapı ve boyu (cm),
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10. Meyvede Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı (SÇKM),

11. Toplam Yeşil Aksam Taze Ağırlığı (g/bitki),

12. Toplam Verim (kg/bitki ve kg/m2), 

13. Su Kullanma Etkinliği (kg meyve/ litre su),

14. İklim Verilerinin Kaydedilmesi

Birinci Arazi Denemesinde (2011) Tartılı Derecelendirme Yapılması

Tartılı derecelendirme yaparken kullanılan parametreler ve önem seviyesine göre aldıkları puanlar Çizelge 1’de 
sunulmaktadır. Denemede iki farklı seviyedeki kuraklık uygulamaları olan %50 ve sıfır sulama uygulamalarıyla 
yetiştirilen kavun genotiplerinde kaydedilen ve ölçülen fizyolojik, agronomik ve pomolojik parametrelerin, stres 
olmayan kontrol bitkilerine (%100 uygulaması) göre değişimleri yüzde olarak hesaplanmıştır. Toplam 15 paramet-
rede kontrole göre değişimlerin her iki su stresi uygulamalarının ortalamaları alınmıştır. Bu ortalamalar, paramet-
relerin tartılı derecelendirme sisteminde aldığı puan ile çarpılmıştır. Her parametre çarpanı ile çarpıldıktan sonra 
tüm parametreler toplanmıştır. Elde edilen toplam puana göre 39 kavun genotipi en çok puan alandan en az puan 
alana doğru dizilmiştir.   

Çizelge 1. Birinci yıl (2011) denemesinde 39 kavun hatt ile tartılı derecelendirme yaparken kullanılan  
parametreler ve önem seviyesine göre aldıkları puanlar 

Özellik Tartılı Derecelendirme Parametreleri Puan
1 Verim 30
2 Meyve sayısı 10
3 Osmotik potansiyel 4
4 Stoma iletkenliği 7
5 Su potansiyeli 5
6 Yaprak sıcaklığı 1
7 Membran zarralanma 3
8 Yaprak Ca konsantrasyonu 2
9 Yaprak K konsantrasyonu 2
10 Meyev ağırlığı 8
11 Çekirdek evi çapı 3
12 Meyve eti kalınlığı 3
13 SÇKM 7
14 WUE 9
15 Skala 6

Toplam 100

Kuraklığa tolerant ve Fusarium kök hastalığa dayanıklı F1 çeşit elde etme çalışmaları

2012 yılında ikinci kere arazide gerçekleştirilen stres denemeleri sonunda 3 adet kuraklığa dayanıklı F1 elde etmek 
için ebeveyn adayı seçilmiştir. Bunlar Mln9, Mln16 ve Mln20 kod numralı Kırkağaç tipi kavun genotipleridir. Ka-
vun genotiplerinin seçilmesinde arazi denemelerinden elde edilen verilerin incelemesi yanında BATEM’ den gelen 
ıslahçılarla beraber 25 Temmuz 2012 tarihinde arazi gerçekleştirilen inceleme gezisinde deneme alanında yerinde 
yapılan tespitlerin önemli etkisi olmuştur.  Kavunda üçü Çukurova Üniversitesi’nin ve üçü de BATEM’in olmak 
üzere belirlenen 6 hat ile kuraklık stresine ve kök hastalığı Fusarium’a dayanıklı, verimli ve iyi meyve kalite özel-
liklerine sahip F1 çeşit geliştirmek üzere BATEM ve Çukurova Üniversitesi arasında bir protokol yapılmıştır. Bu 
protokol gereği 2012-sonbahar döneminde Mln9, Mln16 ve Mln20 ile BATEM’den gelen Fusarium’a dayanıklı 
TKÜ3, ÇA ve TK15 kodlu materyal aralarında resiprokal melezlemeler yapılmıştır. 2013 bahar-yaz döneminde 
resiprokal melez F1 bitkilerinin performansını görmek için 2 adet ticari F1 çeşit de ekleyerek, serada %30 su stresi 
ve stress olmayan kontrol denemeleri kurulmuştur. 
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Verilerin Değerlendirilmesi: Deneme sonunda elde edilen veriler Jump paket programına tabi tutularak istatis-
tiksel analizleri yapılmıştır. Ortalamalar LSD testine göre karşılaştırılmıştır. Kuraklığın uygulandığı %50 ve sıfır 
sulama uygulamalarında, kontrol (Tam sulama)’e göre değişimler hesaplanmıştır.

3.	 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Yöresel kavun genotiplerinin açık arazi koşularında 2 sene devam eden denemelerinde, farklı seviyede kuraklık 
stresine maruz bırakılmaları sonunda, elde edilen agronomik özelliklerden toplam ürün verimi, toplam meyve 
sayısı, fizyolojik özelliklerden yaprak osmotik potansiyeli, yaprak stoma iletkenliği, yaprak K ve Ca konsant-
rasyonları ve su kullanma etkinliği ve pomolojik özelliklerden ortalama meyve ağırlığı, meyve eti kalınlığı ve 
meyvede suda çözülebilir kuru madde parametreleri bakımından kavun genotiplerinin su stresi altında yetiştiril-
irken kontrollerine göre değişim değerlerinin artmasını istediğimiz özelliklerdir (Çizelge 2 ve Çizelge 3). Ancak 
kavun bitkilerinin yeşil aksamdaki su stresi zararının görsel olarak puanlandığı skala skorları, yaprak su potansi-
yeli, yaprak sıcaklığı, yaprak hücrelerinde membran zararlanması ve meyvede çekirdek evi çapı parametreleri ise 
stres altındaki bitkilerde kendi kontrol bitkilerine göre azalmasını istediğimiz özelliklerdir (Çizelge 2 ve Çizelge 
3). Arazi denemelerinin ilk yılında 39 genotip ile iki farklı seviyede su stresi altındayken, kendi kontrole göre 
değişimleri üzerinden tartılı derecelendirme yapılmıştır. Bu tartılı derecelendirmede, kavun genotiplerinin elde 
ettiği toplam puana göre 39 genotip en çok puan alandan en az puan alana doğru dizilmiştir (Çizelge 4).  Buradan 
seçilen 10 adet kuraklığa dayanıklı kavun hattı ve 2 adet şahit çeşit ile kurulan ikinci yıl arazi denemesinde kavun 
hatlarına ait verim değerleri Çizelge 5’de gösterilmektedir. Verim dışında meyve kalite özellikleri de incelenerek 
pazarın tercih edebileceği 3 adet Kırkağaç tipi kurağa dayanıklı kavun hatları Mln9, Mln16 ve Mln20 F1 çeşit 
geliştirmek üzere ebeveyn olarak seçilmiştir. Bir sonraki sene kurağa dayanıklı kavun hatları Mln9, Mln16 ve 
Mln20 hatları ile BATEM’in Fusarima dayanıklı TKÜ3, ÇA ve TK15 kavun hatları aralarında resiprokal melezle-
meler yapılmıştır. Altı adet ebeveyn 15 adet melez ve 2 şahit F1 çeşide ait toplam verim, ortalama meyve ağırlığı 
ve SÇKM (brix) özellikleri Çizelge 6, 7 ve 8’de gösterilmektedir.  Buradaki melezlerin denemeleri 2 lokasyonda 
Adana ve Antalya’da eş zamanlı olarak sera koşullarında yapılmıştır. F1 hibrit adaylarının verim ve meyve kalite 
özelliklerine göre tohumculuk sektörüne kazandırılması yürürlüktedir. 

SONUÇ

Bu proje sonunda, kavunda kuraklığa dayanıklı çeşit ve anaç geliştirmek üzere 10 adet saf hat ve ticari olarak iş ya-
pabilecek kırkağaç tipinde hem kuraklık ve hem de Fusarium’a dayanıklı en az 4 adet F1 çeşit adayı geliştirilmiştir. 
Kuraklığa dayanıklı olarak belirlenen kavun hatları yeni çeşit veya anaç geliştirmek üzere ilerleyen çalışmalarda 
kullanılabilme potansiyeline sahiptir. 
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Çizelge 2. Açık arazi koşullarında,  iki seviyede kurak stresi ve kontrol koşullarında yetiştirilen 39 kavun geno-
tipinde incelenen bazı fizyolojik, agronomoik ve pomolojik parametrelerin ortalama değerleri ile parametrelerin 
kurak stresinde kontrole göre değişim oranlarının ortalama değerleri (2011)

İncelenen özellik %100 
su

% 50 
su

%  0 su %50 suda kontrole göre 
değişim (%)

% 0 suda kontrole göre 
değişim (%)

Yaprak stoma iletkenliği  
(mmol/m2/s) 146 124 97 -14.93 -33.30
Yaprak su potansiyeli  (-MPa) 0.296 0.308 0.471 3.96 58.90
Yaprak osmotik potansiyeli 
(-MPa) 0.062 0.042 0.040 -27.9 -29.7
Yaprak sıcaklığı (oC) 28.24 31.16 31.92 10.33 13.03
Yaprakta Ca konsantrasyonu 
(%) 5.63 5.12 1.11 -3.36 -78.91
Yaprakta K konsantrasyonu 
(%) 1.67 0.94 1.05 -39.06 -27.86
Toplam meyve verimi  (kg/
m2) 1469 1347 1593 -0.83 8.38
Toplam meyve sayısı (adet/
m2) 1.24 1.21 1.31 -2.79 4.53
Ortalama meyve ağırlığı (g) 1126 1016 1154 -9.72 2.51
Ortalama meyve boyu (mm) 16.53 14.15 15.89 -14.37 -3.87
Ortalama meyve çapı (mm) 12.40 11.08 12.42 -10.66 0.17
Ortalama meyve et kalınlıgı 3.15 2.71 2.94 -14.05 -6.77
Ortalama meyvede çekirdek 
evi çapı 6.81 6.26 6.81 -8.09 -0.10
Meyvede suda çözülebilir 
kuru madde (%) 6.36 6.65 10.04 4.49 57.71
Su kullanma etkinliği (g/L) 13.28 14.13 19.87 6.36 49.60
Membran zararlanması (%)* - 6.43 5.65 - -
Yeşil aksamdaki zararın 0-5 
skalası

-
3.15 3.00

- -

Çizelge 3. İlk arazi denemesi sonuçlarına göre seçilmiş 10 kavun genotipinde ikinci arazi denemesinde incelenen bazı fizyolojik, agronomoik ve 
pomolojik parametrelerin ortalama değerleri ile parametrelerin kurak stresinde kontrole göre değişim oranlarının ortalama değerleri (2012)

İncelenen özellik %100 
su

% 50 
su

%  0 su %50 suda kontrole göre 
değişim (%)

% 0 suda kontrole 
göre değişim (%)

Yaprak stoma iletkenliği  
(mmol/m2/s)

505.36 321.67 157.11 -29.842 -59.515

Yaprak su potansiyeli  (-MPa) 21.27 27.28 33.75 28.26 58.67
Yaprak osmotik potansiyeli 
(-MPa) 645.00 556.66 915.55 -13.70 55.64
Yaprak sıcaklığı (oC) 33.96 38.38 40.16 13.02 18.26
Yaprakta Ca konsantrasyonu 
(%) 4.43 6.29 7.19 41.99 62.30
Yaprakta K konsantrasyonu 
(%) 2.50 2.23 1.49 -10.80 -40.40
Toplam meyve verimi  (kg/m2) 3.11 2.35 1.59 -24.44 -48.87
Toplam meyve sayısı (adet/
m2) 2.5 2.52 1.59 0.80 -36.40
Ortalama meyve ağırlığı (g) 1302.85 998.36 720.95 -23.37 -44.66
Ortalama meyve boyu (mm) 17.53 17.21 13.24 -2.81 -19.00
Ortalama meyve çapı (mm) 12.20 11.97 10.47 -0.74 -13.44
Ortalama meyve et kalınlıgı 6.14 5.98 5.11 -2.61 -16.78
Ortalama meyvede çekirdek 
evi çapı 6.06 5.99 5.36 -1.16 -11.55
Meyvede suda çözülebilir 
kuru madde (%) 10.65 10.64 11.72 -0.09 10.14
Su kullanma etkinliği (g/L) 11,96 11,89 5,36 -0,59 -55,18

Çizelge 4. Açık arazi koşullarında,  iki seviyede kurak stresi ve kontrol koşullarında yetiştirilen 39 kavun genotipinde kaydedilen ve ölçülen fizyo-
lojik, agronomik ve pomolojik parametrelerin kontrole göre değişim oranlarının tartılı derecelendirme işlemi yapıldıktan sonra, en çok puan alan 

genotipten en düşük puan alan genotipe doğru sıralanması (2011)
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Genotip Tartılı Derecelendirme 
Puanı

CU-179 3352
CU-311 3064
Mln-28 2762
CU-316 2404
Mln-17 2371
CU-196 2205
CU-107 2149
CU-280 2089
CU-208 2014
Mln-20 1931
Mln-27 1822
Mln-18 1605
CU-209 1472
CU-111 1377
CU-235 1317
CU-202 980
CU-134 961
CU-151 927
CU-135 706
Mln-23 702
CU-234 594
Mln-16 546
Mln-6 511

CU-315 479
Mln-22 421
Mln-1 259
Mln-10 240
Mln-26 239
Mln-9 232

CU-159 196
CU-249 146
CU-2 -39

CU-317 -118
Mln-25 -259
CU-207 -309
CU-243 -408
CU-130 -518
CU-213 -609
Mln-4 -1771

Çizelge 5. İlk arazi denemesi sonuçlarına göre seçilmiş 10 kavun genotipinde ikinci arazi denemesinde kurak koşullarda toplam  
verim değerleri ve kontrole göre su stresi uygulamalarında meydana gelen değişimler 
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Çizelge 6. Projenin 4. senesinde kuraklığa dayanıklı seçilen kavun hatları ile Fusariuma dayanıklı hatlar arasında
 resiprokal F1 melezler ve ebeveynlerine ait sera denemesinde toplam verim değerleri (kg/da) 

Genotip %100 Sulama 
(kontrol)

%70 Sulama %70 sulamada kontrole 
göre değişim

Mln9 5652   a 3878  g-ı -31.39
Mln16 5068   a-c 7044  a 38.98
Mln20 4339   b-f 4516  d-h 4.18 
TKU3 1722  m 2305  l 23.86
TK15 3315  g-j 3918  f-j 18.19
ÇA 2888  ı-k 4371   d-ı 51.35

Mln9*TKU3 2705  j-m 4207  e-ı 92.51
Mln9*TK15 3346   f-j 5107  c-e 52.63
TK15*Mln9 5317   a-b 2995  j-l -43.67

Mln9*ÇA 3806   d-ı 4562  d-h 19.86
ÇA*Mln9 3648   e-j 4889  d-f 34.02

Mln16*TKU3 4311   c-g 3376  ı-k -21.79
Mln16*TK15 3221   h-k 5221  c-d 62.10
TK15*Mln16 4533   b-e 6457  a-b 42.44

Mln16*ÇA 2061  l-m 3588  h-k 74.10
ÇA*Mln16 4286   c-g 2855  k-l -33.39

Mln20*TKU3 4653   a-d 4771  d-g 2.54
Mln20*TK15 2260  k-m 5958  b-c 163.63
TK15*Mln20 3409  f-j 6436  a-b 88.79
Mln20*ÇA 4069  d-h 4550  d-h 11.82
ÇA*Mln20 2860  ı-l 4180  e-ı 46.15

Şahit 1 4044  d-h 5160  c-e 27.60
Şahit 2 5617  a 4173  e-ı -25.71

Çizelge 7. Projenin 4. senesinde kuraklıga dayanikli secilen hatlar ile Fusariuma dayanikli hatlar arasinda
 resiprokal F1 melezler ve ebeveynlerine ait sera denemesinde ortalama meyve ağırlığı değerleri (g/adet) 
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Genotip %100 Su %70 Su %70 suda kontrole 
göre değişim

Mln9 1577.50    b-e 2191.33  a-c 38.91
Mln16 1978.50    a-c 2150.73  a-d 8.71
Mln20 1904.86    a-d 1209.00  f-g -36.53
TKU3 1035.17    e 1029.94  g -0.50
TK15 1365.05    b-e 1293.58  e-g -5.23
ÇA 1517.75    b-e 1655.70  b-g 9.19

Mln9*TKU3 1156.39    d-e 1299.18  e-g 12.35
Mln9*TK15 913.00      e 1494.56  c-g 63.70
TK15*Mln9 1506.71    b-e 1712.77   a-g 13.68
Mln9*ÇA 1372.33    b-e 1558.00   c-g 13.53
ÇA*Mln9 1293.23    b-e 1782.09   a-g 37.80

Mln16*TKU3 1567.01    b-e 1229.76   e-g -21.52
Mln16*TK15 1354.00    b-e 2383.93   a-b 76.17
TK15*Mln16 1361.14    b-e 1879.45   a-f 38.18
Mln16*ÇA 1252.67    c-e 1499.55   c-g 19.71
ÇA*Mln16 1403.51    b-e 1407.57   d-g 0.29

Mln20*TKU3 1674.50    b-e 1991.45   a-e 18.93
Mln20*TK15 2063.50     a-b 1438.05   c-g -30.31
TK15*Mln20 1670.67     b-e 2443.00   a 46.23
Mln20*ÇA 1563.70     b-e 1221.77    f-g -21.87
ÇA*Mln20 1344.85     b-e 2121.99    a-d 57.79

Şahit 1 2630.00     a 1342.39    e-g -48.96
Şahit 2 1601.23     b-e 1622.00    b-g 1.29

Çizelge 8. Projenin 4. senesinde kuraklığa dayanıklı seçilen hatlar ile Fusariuma dayanıklı hatlar arasında
 resiprokal F1 melezler ve ebeveynlerine ait sera denemesinde ortalama meyve SÇKM değerleri (%) 

Genotip %100 Su %70 Su %70 suda kontrole göre 
değişim

Mln9 6.15   b 7.72   d-ı 25,53
Mln16 6.05   b 7.45   f-ı 23,14
Mln20 6.45   b 7.19   h-ı 11,47
TKU3 6.60   b 7.65   e-ı 15,91
TK15 6.15   b 7.33    g-ı   19,19
ÇA 6.70   b 7.23    g-ı 7,91

Mln9*TKU3 6.55   b 10.40    a-b 58,78
Mln9*TK15 5.58   c 10.47    a-b 87,63
TK15*Mln9 6.45   b 7.40    ı 14,73
Mln9*ÇA 5.58   c 8.57    e-ı 53,58
ÇA*Mln9 6.50   b 9.10    b-h 40,00

Mln16*TKU3 6.00   b 9.71    a-c 49,38
Mln16*TK15 6.00   b 9.52   a-e 58,67
TK15*Mln16 6.65   b 8.18    c-ı 23,01
Mln16*ÇA 7.00   b 9.03    b-h 29,00
ÇA*Mln16 6.65   b 9.20    a-g 38,35

Mln20*TKU3 6.35   b 8.82    b-h 34,66
Mln20*TK15 6.55   b 9.37    a-f 43,05
TK15*Mln20 5.76   c 9.00   b-h 56,25
Mln20*ÇA 5.71   c 9.75     a-c 70,75
ÇA*Mln20 6.77   b 10.50     a-b 55,10

Şahit 1 6.50   b 9.68    a-d 48,92
Şahit 2 10.95 a 10.11   a -7,67
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KURAKLIK BİTKİSİ OLARAK ASPİR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Fikret Akınerdem1

1S.Ü. Ziraat Fakültesi, Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı (Prof. Dr.) 1Türkiye Aspir Derneği Başkanı
fakiner@selcuk.edu.tr

Özet

Tarımı etkileyen çevresel faktörlerden biri de kuraklıktır. Dünyanın 2/3’ü su olmakla birlikte, kullanılabilir nitelik-
teki su %2 düzeyindedir. Bu oranın %1’i ise kutuplarda buzullar halinde bulunmaktadır. Kullanılabilir su potansi-
yelini doğru ve sürdürülebilir biçimde kullanmak gelecek için oldukça önemlidir. Su yetersizliğinin sorun oluştura-
bileceği ülkemizde, ürün desenindeki değişim ve izlenecek üretim politikalarının uygulanması suyu sürdürülebilir 
bir şekilde kullanmak için etkili olacaktır. Ülkemizde mevcut tarım alanlarında ekonomik olarak yetiştirilebilecek 
ve bitkisel yağ açığını kapatacak önemli yağ bitkileri bulunmaktadır. Bunlar arasında Anadolu orijinli ve yüksek 
adaptasyon yeteneği olan aspir, önemli bir yer teşkil etmektedir. Yetersiz yağış nedeniyle 4.2 milyon hektar nadas 
alanı üretim dışı kalmaktadır. Bu alanın değerlendirilmesi için kurağa dayanıklılığı ile en uygun yağ bitkisi olarak 
görülen aspir tarımı ülkemizde önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

Bu çalışmada ülkemizin kuru tarım alanlarında (Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri gibi) aspir bitkisinin üretimini 
artırmak ve böylece milli ekonomimize katkıda bulunmak (yemeklik yağ ve enerji) için aspir bitkisinin önemi 
üzerinde durulacak ve yetiştiriciliği hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Aspir, Carthamus tinctorius L., Kuru Tarım

Growing Safflower As A Drought Plant 

Abstract

One of the enviromental factors that affect to agriculture is  a drought. Although water supplies of the world are 
two-third,available quality water supplies are two percent in the all over the world.  One percent of this proportion 
is also found as glaciers on poles. To use available water potency as truth and sustainable is fairly a vital matter for 
future. In Turkey where water insufficient may pose a problem, alteration of product patterns and implementation 
of production policy to be followed will be effective for sustainable usage of water. Essential oil plants is found 
to be grown as economical in available agriculture fields and to meet herbal oil deficit in Turkey. Safflower that 
is anatolian-rooted and has a high adaptation ability constitues a important sphere in these important plants. Due 
to inadequate precipitation, 4.2 million ha fallow field is no longer to produce. In order to this field is be utilised, 
growing safflower that regarded as the most convenient oil plant  is gradually increase in importance in terms of 
drought resistance.

In this study safflower’s importance is overstressed  to increase safflower production and to contribute national 
economy in dry farming areas and growing safflower is informed.

Key Words: Safflower, Carthamus tinctorius L., Dry Farming
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GİRİŞ

Yağlar canlıların özellikle insanların beslenmesinde kullanılan temel gıda maddelerindendir. Dünyada yağ bitki-
leri üretimi 2000’li yıllardan itibaren sürekli artmaktadır. 2005 yılında toplam yağ bitkileri üretimi yaklaşık 400 
milyon ton iken, 2011 de 450 milyon tona ulaşmıştır. Dünya bitkisel yağ üretimi 2012’de 446 milyon ton olmuştur 
(Akınerdem ve Öztürk, 2014). Bu artışta ülke olarak bizim önemli bir yerimiz yoktur. 

Yağ bitkileri içinde aspir üretimi önemli bir yere sahip değildir. Son yıllarda ülkemizde olduğu gibi dünya aspir 
üretiminde de az da olsa artışlar görülmektedir (Çizelge 1). 

Dünyada aspir üreten ülke fazla değildir. Özellikle yağışı bol, verimli arazilerde üretime alındığı söylenemez. 
Aspir bitkisini yağışın az olduğu geri kalmış ülkelerde yetiştirildiği söylenebilir. Öte yandan bazı ülkelerde daha 
çok çiçekleri için yetiştirildiğinden dolayı üretimi istatistiklerde yer almamaktadır. Uzun yıllara göre dünya aspir 
üretiminde Hindistan hep önde yer almışken, son yıllarda Meksika (2012: 258 bin ton) birinci sırada yer almış ve 
bunu Hindistan, Kazakistan, Arjantin ve ABD gibi ülkeler izlemiştir (Anonim, 2013). 

Ülkemiz uzun yıllardır ilk 10’a dahi giremezken, 2013’te ki 45.5 bin ton üretimi ile dünyada beşinci sırada yer 
bulmuş, 2014 de üretimin 70 bin tonları bulacağı tahmin edilmektedir. Bunun dışında Çin, Etiyopya, Tanzanya, 
Kırgızistan, Avustralya, Kanada ve Özbekistan gibi ülkelerde de aspir üretimi yapılmaktadır. Bu haliyle dünya 
aspir üretim alanı 1 milyon hektar, üretim 850 bin ton ve verim de 85 kg/da civarındadır.

Çizelge 1. Dünya Aspir Üretim Değerleri (1992-2012)

Yıl Ekim 
alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Verim 
(Kg/Da)

1992 881 500 550 110 62
2000 825 810 625 185 75
2010 795 570 644 694 81
2012 987 022 833 800 84

Kaynak: FAO, 2013

Dünya aspir üretiminin önümüzdeki birkaç yıl içinde milyon tonları aşacağını tahmin etmekteyim. Bunu 2 nedene 
bağlayabiliriz. Bunlar;

a. Kuraklık riski ve suyu az olan alanlarda aspir bitkisinin tercih edilmesi,

b. Değişik maksatlarla kullanılabilen kaliteli yağının yeni pazarlar bulmasıdır.

Bu bakımdan da birim alanda yüksek verimli ve kaliteli yağı ve kuraklığa dayanıklılık gibi ekstrem şartlara daya-
nıklı yeni çeşitlerin ıslah edilmesi ile dünya aspir ekim alanı ve üretiminin milyonlarca tona ulaşacağı kaçınılmaz-
dır. Bunun için de en şanslı veya önde yer alması gereken ülkelerden biri de Türkiye’dir.  

Türkiye ve Yağ Bitkileri

Ülkemizde bitkisel üretimin en problemli ve tartışmalı konusu yağ bitkileri üretimidir. Yıllara bağlı olarak yanlış 
destekleme politikaları ve pazarlamada yanlışlıklar nedeniyle istikrarsız üretimlere neden olmuştur. İnişli çıkışlı 
yıllara rağmen genelde yağ bitkileri üretimimizin kapladığı alan 1.5 milyon ha kadar, üretimimiz 2.5 milyon ton 
iken, 2010 yılın öncesinde pamuk dâhil ekim alanımız 1 milyon hektara; yine 2006 da 2.4 milyon ton olan üreti-
mimiz, 2009 da 1.8 milyon tona düşse de, 2010 dan itibaren tekrar yükselmeye başlamıştır. 

Bugün yerli imkânlarla karşılanan bitkisel yemeklik sıvı yağ üretimimiz yaklaşık 700 bin ton kadardır. Bunca 
farklı ekoloji ve toprak varlığına rağmen yemeklik yağ ihtiyacımızı kendi imkanlarımızla karşılayamadığımız gibi, 
yağ bitkileri üretimi için ürün çeşitlendirilmelerinde yetersiz olmamız, çoğunlukla da ayçiçeği ve pamuğa bağlı 
kalmamız yağ bitkilerinin en tartışmalı konusudur. Hâlbuki onca değişik toprak ve iklim şartlarına sahip Türki-
ye’de en kurak yerlerde yetişebilecek bitkilerimiz olduğu gibi, yine en sulu bölgelerde münavebeye girebilecek ve 
diğer münavebe bitkileriyle yarışabilecek, üretici geliri açısından yeterli sayılabilecek yağ bitkileri potansiyelimiz 
mevcuttur. 

Ülkemizde ciddi anlamda bitkisel yağ açığı olduğunu biliyoruz. İhtiyacımızı karşılamak yağlı tohumlu bitkiler ve 
türevleri (tohum, ham yağ ve küspe) ithalatına ödediğimiz değer (her ne kadar bunun bir bölümünü rafineri yağ 
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olarak ihraç edilse de) 2013 sonunda 4.5 milyar doları geçmiş bulunmakta (bysd, 2013). İthalata ödenen bunca bü-
yük değer bizi kaygılandırmaktadır. Zira, çekirdek ithal ettiğimiz birçok ülke (Ukrayna, Bulgaristan) kendi kırma 
veya rafineri tesisini kurmak üzere çalışmalar yapmaktadır. Buna rağmen son yıllarda açığımızı kapatacak yeni 
yağ bitkileri için fırsatlar doğduğu bir gerçektir.(Akınerdem, 2014).

Bunların başında 4.2 milyon hektar olan nadas alanları olmak üzere çeşitli nedenlerle her yıl tarımda kullanılmayan 
5 milyon ha arazinin en azından aspir üretimine açılması gerekir. Bu değerde bir alanda sadece aspir yetiştirilmesi 
ile yaklaşık 6 milyon ton çekirdek, bundan da 2 milyon ton ham yağ ve 4 milyon ton küspe elde edilebilir. Elde 
edilen yağın 1 milyon tonu yemeklik, 1 milyon tonu da enerji (biyoyakıt) ihtiyacı için kullanılabilir. Bu miktarda 
yağ ve küspenin çarpan etkisiyle beraber bugünkü karşılığı en az 5 milyar USD demektir. 

Öte yandan, yağ açığımızı kapatmada 2000’li yıllardan itibaren üretici gündemine yeni yağ bitkileri devreye gir-
miştir. Bunlar aspir dışında ketencik, ızgın, pelemir ve hardaldır. 

TÜRKİYE’DE ASPİR

Aspir, uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde bilinen ve üretimi yapılan bir bitkidir. Anadolu’nun birçok yerinde de-
ğişik isimlerle (diken, haspir, yağ dikeni, kuşkonmaz dikeni, allı güllü, anılan, akdiken) de anılır (Babaoğlu,2006). 

Aspir, tarla bitkileri arasında son yıllarda kendinden en çok söz ettiren bitkilerin başında yer almaktadır. 2006 
yılından itibaren, özellikle de Bakanlar Kurulunun 5.6.2006 tarih ve 2006/11202 sayılı biyodizel kararı sonrasın-
da kolza (kanola) ve aspir bitkilerinin üretimini tetiklemiştir. On sene önce henüz istatistiklere girmeyen üretimi 
(2014 tahminlerine göre (76 bin ton) 100 bin tona yaklaşmıştır. Destekleme ve üretim politikaları böyle giderse 
önümüzdeki yıllarda 100 binlerce tona ulaşması imkân dâhilindedir. Bu artışta biyodizel ve yağ sanayicilerinin 
alım garantisinin etkisi büyük olmuştur (8).

Öte yandan aspir gerek üretici ve gerekse sanayici (gıda, sağlık ve biyodizel) nezdinde artık iyi tanınmakta ve 
ihtiyaç duyulan bir bitki durumda bulunmakta, elde edilen ürünlerin değişik sektörlerce tercih edilmesi bu bitkiye 
ayrıcalık sağlamaktadır. Yeşil aksamından itibaren kuru sapları, çiçekleri, tohumu, yağı, küspesi, birkaç sektör 
açısından bu bitkinin değerini etraflıca ortaya koymaktadır. 

Çizelge 2. Türkiye’de Yıllara göre Aspir Üretim Değerleri (1950-2013)

Yıllar 1950 1970 1976 2000 2005 2010 2013 2014*

Ekiliş  
(ha) 

1 73 1 170 2 200 30 230 20 000 35 000 60 000

Üretim 
(ton) 

765 900 1 350 18 205 26 000 45 500 76 000

Verim 
(kg/da) 

71 77 70 60 90 130 115 125

Kaynak: Babaoğlu,2007, TÜİK, 2013; *TÜGEM tahmini

Türkiye tarımında uzun yıllara bakıldığında, birçok bitkinin (mısır, yem bitkileri gibi) üretiminde ciddi artışlara 
rağmen, yağ bitkileri konusunda ciddi bir değişimin olmamasına karşın, özellikle aspir ve kolza bitkisinde önemli 
artışlar vardır. Son 10 yılda aspir üretimi neredeyse beş bin katı artmıştır. 2000 yılında ekim alanı 30 hektar, üretimi 
18 ton iken, 2013 yılı için ise ekim alanının 35 bin hektarlara, üretimin ise 45 500 tona, 2014 tahminlerine göre 
de ekim alanı 60 bin hektara üretimi ise 76 bin tona ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda ise üretimin milyon tonlara 
ulaşarak dünyada birinci sıraya yerleşeceği beklenmelidir. 

Aspir bitkisinin artışında temel unsurları kaliteli yağı yanında, kıraç alanlarda ve özellikle de kurak yerlerde ve 
yıllarda üretiminin garantili olmasıdır. Yüksek destekleme politikaları ve alımda yüksek fiyat uygulamalarına bağlı 
olarak üreticiye yüksek gelir getirmesi ve özellikle de sözleşmeli üretim uygulamalarıyla alım garantisi verilmesi 
bu bitkinin üretim artışının önemli sebepleridir. 

KURAKLIK BİTKİSİ OLARAK ASPİR

Bitkisel üretimin temel unsurları vardır. Bunlar; toprak, su, hava ve ışıktır. Ülkemiz şartlarında bu dört faktörden 
su dışında kalan üçünün yeterli düzeydedir. Bu nedenle de 4.2 milyon hektar alanımız yeterli yağış ve yağmur 
olmaması nedeniyle üretim dışı kalmaktadır. İlaveten yaklaşık 1 milyon hektar alanımız da çeşitli nedenlerle (göç, 
miras, terkedilmişlik) üretim dışı olup, yaklaşık her yıl 5 milyon ha alan tarımsal üretimde kullanılmamaktadır.
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Bu değerde bir alanın sadece yetersiz yağış veya sulama suyu yetersizliğine bağlı olarak bitkisel üretime alına-
mamasının çözüm yolu suyu daha az kullanana yani yağmur suyuyla yetinebilen bitkilerin buralarda en azından 
münavebeye veya alınmasıdır. Bu şartlar için en uygun bitkilerden biri de Aspirdir.

Aspir, kışın ve yazın ekilebilen, kazık köklü olması nedeniyle derinlerdeki suyu kullanabilen, en kötü şartlarda 
(kuraklık) verim alınabilen, yağından, yeminden ve çiçeklerinden (aspir poleni) istifade edilen,kaliteli yağı gıda, 
sağlık ve kozmetik sektöründe kullanabilen, üretiminde destekleme politikalarından en yüksek payı alan, meka-
nize olduğu için üretimi kolay ve ilave yatırıma ihtiyaç duymayan, gıda ve enerji sektörüne hitap etmesi ile geniş 
pazarı olan bir bitkidir.   

Aspir tarımının kolay ve diğer rakip bitkilere göre getirisinin yüksek olması aspir üretiminin gelişmesinde en 
önemli etkenlerdir. Yapılması gereken boş veya nadasa bırakılan alanlara bir münavebe sistemi içerisinde aspir 
ekilmesidir. Bu münavebede yıllık yem bitkilerine de yer verilmelidir. Aspir ve yem bitkilerinin yer aldığı yeni bir 
münavebe sistemi şöyle olabilir (Akınerdem, 2014) 

Aspir doğal yağışlarla beslenen kuru tarım alanları için en uygun bitkilerden birisidir. Kuraklığa olan toleransı 
ayçiçeğinden daha fazladır. Yıllık yağışı 300-400 mm olan kuru tarım alanlarında bile aspirden yeterli verim alınır. 
Ancak ekonomik bir üretim için yıllık yağışın en az 600 mm olması ve bu miktarın önemli bir kısmının çiçeklen-
meden önce düşmesi gerekir. Çiçeklenmeye kadar serin ve yağışlı, çiçeklenmeden sonra sıcak ve kuru havalar is-
ter. Çiçeklenme ve tane olum dönemlerinde yaşanan aşırı kuraklıklar hem tohum verimini ve yağ içeriğini düşürür, 
hem de olgunlaşmayı hızlandırır. Olgunlaşma dönemindeki yağışlar yatmaya ve tablada tohumların çimlenmesine 
yol açarak verim kayıplarına neden olur. Sulama suyu miktarı ile toprakta azot miktarı birlikte dikkate alınmalıdır; 
artan sulama suyu miktarı ile artan azot miktarı verimi olumlu yönde etkilemektedir.

Çizelge 3. Aspir de 4’lü münavebe sisteminin uygulanmasına bazı örnekler

UYGULAMA 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 

ASPİR Buğday Fiğ Aspir Fiğ 
BUĞDAY Buğday Fiğ Aspir Nadas 
FİĞ Buğday Aspir Nadas Buğday 
NADAS Buğday Nadas Aspir Fiğ 

Kaynak: Akınerdem, 2014

Böyle bir münavebe ağı, nadas alanlarının değerlendirilmesi ile birlikte daha uygun ve uygulanabilir bir üretim 
sisteminin değer bulmasına yol açacaktır. Boş kalan arazilerdeki erozyona bağlı toprak kaybı ve sonraki yıllarda 
bunun tarım sektörüne vereceği zarar önemlidir. Münavebe sistemi üretim yapılacak bölgenin toprak yapısı ve 
yağış rejimine göre 3’lü olarak da uygulanabilir. Bunun yanında, toprak işlemesiz-direk ekimin aspir üretiminde 
uygulanması, organik maddece fakir olan topraklarımızda, zenginleştirilmesi ve böylece toprağın su tutma kapa-
sitesinin artırılmasına vsağlanacaktır. 

Babaoğlu’na (2007) göre aspirin en önemli özelliklerinden birisi de dezavantajlı topraklarda dahi tarımının yapıl-
masıdır. Bu tür alanların aspir tarımı ile değerlendirilmesi hem yağlı tohum ekiliş alanlarının artışına hem de atıl 
topraklardan katma değer yaratılmasına imkan sağlayabilir. Böylece bu şartlar göz önünde tutularak üreticimiz bir 
defaya mahsus aspir ekmeleri durumunda, sonraki yıllarda bu bitkiyi sevecekleri, ekonomik olarak ilave gelir elde 
edecekleri ve sonrasında devamının geleceği söylenebilir.  

Aspir, çoğunlukla yazlık ve kışlık olarak ekilebilen bir bitkidir. Daha çok yetişme alanı bulduğu Orta Anadolu 
ve Geçit Bölgelerinde yazlık olarak üretilmektedir. Bunun yanında özellikle kışı daha az soğuk geçen bölgelerde 
kışlık olarak ekilmelidir. 

Yazlık üretimin ise, yüksek verim ve kalite için mümkün olduğunca erken ekilmesi, yağış şartlarına ve toprak 
tavına bağlı olarak ekimin mümkün olduğunca Şubat sonu veya Mart başında yapılması lazımdır. Yaptığımız 
uygulamalarda erken ekimden kırsal alanda dekara 200 kg’a kadar yükselen verim, geç ekimlerde 50 kg’a kadar 
düşmektedir. 

Aspir oldukça özellikli bir bitkidir. Orijinlerinden biri Anadolu’dur. Diken, Haspir gibi değişik adlarla da anılan 
bitki aslında geleneksel olarak yıllardır yetiştirilmektedir. Tohumlarından elde edilen kaliteli yağı, yemeklik ve 
sağlık ürünü olarak kullanılmaktadır. Yağında insan sağlığı açısından önemli olan doymamış yağ asitleri oranı çok 
yüksektir. Bu oran % 90-93 civarındadır (Ayçiçeğinde % 86’dır). Son yıllarda Oleik asit (Omega-9) oranı yüksek 
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tipler üzerinde de çalışmalar hızlanmış, günümüzde oleik yağ asidi oranı % 80 civarında olan çeşitler de geliştiril-
miştir. Zeytinyağındaki oleik yağ asidi oranının % 56-83 arasında olduğunu düşünürsek, oleik tipteki aspir yağının 
beslenme açısından en az zeytinyağına eşdeğer olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer yağ bitkilerinde de olduğu gibi, 
aspirden elde edilen yağ (özellikle oleik tipler) biyodizel yapımında, yüksek linoleik asitli (Omega-6) olanlar 
çabuk kuruyan yağlardan olduğundan, boya sanayiinde kullanılabilmektedir (Babaoğlu 2006, Singh ve Nimbkar 
2006, Mündel 2008, Kartha 2010).

Aspir üretiminin uzun yıllardır gelişememesinin temel nedenlerinden bibinin kuşyemi ve geleneksel tüketimi dı-
şında pazar payının yüksek olmamasıdır. Son yıllarda özellikle enerji tarımcılarının yaptığı alım garantili (söz-
leşmeli) sözleşmeli üretim olması, pazar ağını genişletmiş dudumdadır. Buğday tarımında kullanılan tüm alet ve 
makinelerin aspir için de kullanılması, ıslah edilmiş yeni ve yerel çeşitlerin devreye girmesi bu bitkinin üretimde 
ciddi bir talep patlaması yapacağı görülmektedir. 

Sözleşmeli üretimde yüksek destekleme uygulamalarının yeterli olduğu bu bitkinin, önümüzde ki yıllarda üreti-
minin daha da artarak, bitkisel yağ ve biyoyakıt ihtiyacımızın büyük bir bölümünü karşılayacak duruma gelmesi 
beklenmektedir. 

Bu bitkinin tercih edilmesinde en önemli faktörlerden biri de suya karşı gösterdiği aşırı toleranstır. Yıllık yağışı 
150 mm olan yerlerde dahi yetiştirilme imkanı bulması, geniş kullanım alanına sahip olması gibi avantajlar göz 
önünde tutulduğunda, aspir bitkisinin tercih edilmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir.

SONUÇ

Yağ bitkileri bizim olmazsa olmazımızdır. Zira, ihtiyacımız olan yağ bitkileri, yerli üretimden ziyade ithal yoluyla 
karşılanmakta, bunun için de 4.5 milyar US Dolar para ödenmektedir. Yağ bitkileri üretiminin artırılması için;

1.	 Tarımda kullanılmayan (nadas veya herhangi bir şekilde) 5 milyon ha arazimizin bir şekilde aspir, kolza, 
ketencik, ızgın ve pelemir gibi bitkilerin üretimine açılması 

2.	 Sözleşmeli modelle üretim yapılarak, çiftçilerimizin yağ bitkileri üretimine karşı cesaretlendirilmesinin 
sağlanması,

3.	 Destekleme politikalarının artırılarak devam ettirilmesi,

4.	 Aspir ve kolza bitkilerinde ihtiyaç duyulan çeşit probleminin yerli çeşitlerle aşılması,

5.	 Enerji Bakanlığı tarafından enerji tarımına yönelik tedbirlerin alınarak, yukarıda belirlenen arazimizin bir 
kısmında enerji tarımının organize edilmesi

6.	 EPDK’nın biyoetanol de olduğu gibi, motorin ve türevlerine biyodizel katma zorunluluğunun getirilmesi,

7.	 Özellikle aspir bitkisinin gıda değeri göz önünde tutularak, bu bitki yağının çoğunun mutfak ihtiyacına, diğer 
yeni yağ bitkilerinin de (kolza, ketencik, pelemir, hardal, ızgın) enerjide (biyodizel, biyojet yakıtı gibi) kul-
lanımına yönelik çalışmalar yapılması

8.	 Aspir bitkisinin üretimine ve ıslahına yönelik çalışmalara öncelik verilmesi gibi kriterler göz önüne alınma-
lıdır.

Bunlar göz önünde tutularak ülkemiz şartlarına en iyi adapte olan ve bunu da ispatlamış bulunan aspir bitkisinin 
Türk tarımında özel bir yeri olduğu, resmi otoriteler, tüketiciler ve sivil toplum örgütleri nezdinde kuvvetle savu-
nulmalıdır.      
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ÜLKEMİZDE KURAKLIK VE KURAKLIĞIN TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİNE  
ETKİLERİ
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1 Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2 Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksek Okulu
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ÖZET

Dünyada ve ülkemizde iklim değişikliğinin yaşandığı son yıllarda karşılaşılan küresel ölçekteki en büyük sorun-
lardan birisi kuraklıktır. Genellikle etkilerini ilk olarak tarımda, daha sonra orman, hayvancılık, gıda, yeraltı ve 
yerüstü kaynakları, kalkınma ve ekonomi, doğal çevre ve enerji üretiminde göstermektedir. Özellikle tarımsal 
rekolte düşüşleri ciddi ekonomik kayıplara neden olmasının yanı sıra ekim alanlarında verimliliğin azalması ve 
yem üretiminde oluşabilecek düşüşlere bağlı olarak tavuk yetiştiriciliğinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Tavuk-
çulukta masrafların %70-80’ini yem giderleri oluşturmaktadır. Kuraklık tarımsal üretim alanlarının daralması ve 
rekolte kayıplarına yol açması sonucu yem üretim miktarını düşürmekte, buna karşılık maliyeti artırmaktadır. Aynı 
zamanda kuraklık beraberinde sıcaklık artışını da getirmektedir. Bilindiği gibi tavukçulukta çevre sıcaklığındaki 
her 1°C’lik artış ciddi ürün kayıplarına neden olmakta, hatta ölümlere yol açmaktadır. Bunların önlenebilmesi için 
kuraklığa dayanıklı yem bitkileri ve tavuk hatları geliştirilmelidir. Bu çalışma ile kuraklığın ülkemizde oluşturaca-
ğı olumsuz etkileri, meydana getireceği riskler ve tavukçuluk sektörünün alabileceği önlemler üzerinde durulması 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, tavukçuluk, sıcaklık stresi, verim 

Drought and Drought Effect on to Poultry Husbandry ın Turkey

ABSTRACT

Drought and climate change is one of the most important problem in recent years that humanity is being faced 
in our country and in the world. Usually and firstly it shows its effect on agriculture and than in forestry, animal 
husbandry, food, ground and underground water sources, development and economics, natural environment and 
in energy production. Especially the agricultural production decreases create problems in the poultry production 
depending on reduces in the feed sources besides serious economic loses. Also, It can raise problems ın poultry 
husbandry. Feed costs are made up 70-80 percent of livestock production. Drought causes decrease agricultural 
production areas and yield loses and it may reduce the total feed production however the costs of feed can increase. 
Drought also causes increase of environment temperature. As known in poultry production each 1 ° C increasing, 
causes serious yield loses and it even causes deaths. In order to prevent the field loses and deaths in poultry, we 
must product the drought resistant feed crops and poultry breeds.  In this study it has been aiming that the negative 
effects of the drought, their risks and the necessary prevention on poultry sector.

Key Words: Drought, Poultry, Heat stress, yield.
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1.	 GİRİŞ

Kuraklık; yağışın geçmiş yıllar ortalamasına göre daha az gerçekleşmesi ile ortaya çıkan, canlıların yaşamı üze-
rinde çok büyük olumsuz etkiler oluşturabilen, önemli ekolojik sorunların yaşanmasına neden olan, meteorolojik 
karakterli doğal bir iklim olayıdır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve dünya çapında çok büyük 
sorunlara neden olan kuraklık, etkilerini değişik alanlarda göstermektedir. Bu alanların en başında tarım gelmekte, 
bunu orman, hayvancılık, gıda, yer altı ve yer üstü kaynakları, kalkınma ve ekonomi, doğal çevre ve enerji üretimi 
izlemektedir. 

Ülkemizde yaşanan sıcaklık artışları, yağış yetersizlikleri ve yağış rejimindeki düzensizlikler nedeniyle bitkinin 
su gereksinimi karşılanmadığından verimde düşüşler meydana gelmektedir. Bitkisel üretimdeki bu yetersizlik hem 
insan hem de hayvan beslenmesinde bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir.

Tarımdaki rekolte düşüşleri ekonomik açıdan önemli kayıplara neden olurken, diğer taraftan da ekim alanlarında 
verimliliğin azalmasına, bunun bir sonucu olarak ta yem hammaddeleri yetersizliğine ve tavukçulukta yem konu-
sunda problemler yaşanmasına sebep olmaktadır.

Türkiye’de kanatlı yetiştiriciliğinde ürün maliyetinin 

%70-80 gibi önemli bir kısmını yem masrafları oluşturmaktadır (Akbay ve ark, 2000). Yem içerisine giren yem 
hammaddelerinin başında mısır, buğday ve soya fasulyesi gelmektedir. Bu ürün miktarlarındaki azalma nedeniyle 
oluşabilecek fiyat yüksekliği, hayvansal üretimin daha da gerilemesine, bunun da toplumun gıda ihtiyacının karşı-
lanmasında sorunlara yol açabileceği göz ardı edilmemelidir.

Kuraklık sıcaklık ile doğru orantılı olduğundan kuraklık aynı zamanda sıcaklık artışını da beraberinde getirmek-
tedir. Sıcaklık tavuklarda hem sağlığı hem de verimi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Her 1°C’lik artış ciddi 
ürün kayıplarına neden olmakta, hatta ölümlere yol açmaktadır (Konca ve Yazgan, 2002; Koelkebeck ve ark., 
1993). 

Kuraklık nedeniyle bitkisel ve hayvansal üretimde oluşabilecek sıkıntıların önüne geçebilmek için, kuraklığa karşı 
dayanıklı yem bitkilerinin çeşitlendirilmesi (Kutlu, 2010) ve sıcağa dayanıklı yeni tavuk hatlarının geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Bu çalışma ile kuraklığın tavukçuluk üzerine olan etkileri ve tavukçuluk sektörünün alabileceği önlemler üzerinde 
durulması amaçlanmıştır.

2.	 ÜLKEMİZDE KURAKLIK

Meteorolojik karakterli doğal afetler içerisinde en kapsamlı etkiye sahip olanı kuraklıktır ve herhangi bir zamanda, 
herhangi bir yerde meydana gelebilecek bir iklim olayıdır (Kapluhan, 2013; Kadıoğlu, 2008). Arazi ve su kay-
naklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan tabiatın gizli tehlikesi kuraklık, 
genellikle yavaş gelişmekte ve çoğunlukla uzun bir süreklilik göstermektedir. Yağış eksikliğinden kaynaklanan ku-
raklık, uzun süreli kuru havanın nem azlığı yaratmasıyla bitki, orman ve su kaynaklarında azalmaya sebep olmakta 
ve bu durum tarım alanları üzerinde önemli düzeyde verim düşüklüğüne ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 
Bu da ciddi anlamda çevresel, ekonomik ve sosyal problemleri de beraberinde getirmektedir (Adana İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2014).

Türkiye, coğrafi yapısı itibariyle değişik iklim özellikleri ve mikroklima alanlarına sahiptir. İklim özelliklerine 
bağlı olarak sıcaklık, yağış ve rüzgarlar da farklılıklar göstermektedir (Şimşek ve ark., 2012). 

Ülkemizde yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 643 mm’dir ve bu yılda ortalama 501 milyar m3 suya tekabül 
etmektedir. Bu suyun 274 milyar m3’ü toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden buharlaşma yoluyla atmosfere geri 
dönmekte, 69 milyar m3’lük kısmı yeraltı suyunu beslemekte,158 milyar m3’lük kısmı ise akışa geçerek çeşitli 
büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır. Yeraltı suyunu besleyen 
69 milyar m3’lük suyun 28 milyar m3’ü pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır. Ayrıca komşu 
ülkelerden ülkemize gelen yılda ortalama 7 milyar m3 su bulunmaktadır. Böylece ülkemizin brüt yerüstü suyu 
potansiyeli 193 milyar m3 olmaktadır (DSİ, 2014). 

Kuraklık olaylarının, yeraltı suyunun çekilmesi ve azalması; akarsu akımlarının azalması; su kirliliği; torak ve 
suyun tuzlanması; toprağın yapay gübrelerle kirlenmesi; toprak erozyonu ve çölleşme riskinin artması; yabansı 
çalılık yangınlarının ve orman yangını riskinin artması; orman ve karasal sucul ekosistemlerin hasar görmesi ve 
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biyoçeşitliliğin zayıflayıp azalması; vejetasyonun ve tarımsal ekosistemlerin hastalık, zararlı, yangın ve rüzgar gibi 
diğer hasar verici etmen ve olaylardan daha fazla etkilenmesi (etkilenebilirlik düzeylerinin yükselmesi), gibi çok 
sayıda çevresel, ekolojik, klimatolojik, hidrolojik, tarımsal vb. etkileri vardır (Türkeş ve Yıldız, 2014).

Kuraklık, meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık olmak üzere 3 ana gruba ayrılarak incelenir. Normalden 
daha uzun süre az yağış almasıyla oluşan kuraklık, artan sıcaklık ve azalan nemle birleştiğinde meteorolojik ku-
raklığı ortaya çıkarır. Tarımda sulama suyu ve toprağın nemi yeterli olmadığı durumlarda bu kuraklık tarımsal 
kuraklığa dönüşebilmektedir. Bununla beraber, nehir akışlarında ve yeraltı sularındaki azalmalar ise hidrolojik 
kuraklığı oluşturmaktadır (Kurnaz, 2014;Türkeş ve ark., 2009).

Şekil.2.1. Türkiye Kasım2013-Temmuz 2014 Kuraklık Haritası (Anonim, 2014h). 

Türkiye’de İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı bölümlerinde 2012 yılında başlayan, 2013’te çok daha 
geniş bir alanda etkili olarak devam eden ve 2013 yaz kuraklığı ile de birleşerek şiddetlenen, meteorolojik olarak 
başlayan ve giderek çeşitli bölgelerde ve çeşitli sistemler açısından tarımsal ve hidrolojik kuraklıklara dönüşme 
eğiliminde olan bir kuralık 2014 yılında da etkili olmaktadır (Şekil 2.1). (Türkeş ve Yıldız, 2014; Kurnaz, 2014).

3.	 KURAKLIĞIN TAVUKÇULUĞA OLAN ETKİLERİ

3.1. Yem Hammaddeleri Yönünden Etkisi

Türkiye; hububat, baklagiller, meyve, sebze ve hayvancılık gibi çok geniş bir tarımsal ürün yelpazesine sahiptir. 
Bu ürünler içerisinde kanatlı sektörü için önemli olan ve karma yem üretiminde kullanılan iki tahıl mısır ile buğ-
daydır. İyi bir protein ve enerji kaynağı olan soya küspesi ise kanatlı rasyonlarının vazgeçilmez bir hammaddesidir. 
Etlik piliç, yumurta tavuğu ve diğer kanatlılar için hazırlanan rasyonlarının %60-90’ını bu üç yem hammaddesi 
oluşturmaktadır (Şenköylü,  2014). Tavukçulukta masrafların %65-70 gibi büyük bir kısmını da yem giderleri 
oluşturduğu için bu ürünler tavukçuluk açısından çok değerlidir. 

Türkiye 2014 yılı tarımsal üretim dönemi,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 
(Anonim, 2014a) verilerine göre, yağışların mevsim normallerine göre yüzde 27,4 ve geçen yılın aynı döneminde-
ki yağışlara göre yüzde 40,4 azaldığı bildirilmiştir. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde me-
teorolojik kuraklık yanında kışlık hububat için tarımsal kuraklık riskinin de bulunduğu, Marmara bölgesi dışında 
tüm bölgelerde özellikle buğdayda rekolte kayıplarının %40-50 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Hububatın 
yanı sıra ekim dönemi gelen pamuk, mısır gibi ürünlerin de tehlikeye girebileceği belirtilmektedir. Bununla beral-
ber; Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014 (Anonim, 2014b) üretim yılının başladığı birinci tahmin verilerine göre; 
Ekim ayından bu yana yaşanan, kuraklık, don, fırtına, dolu gibi afetlerin özellikle hayvan yemi olarak da kullanılan 
buğday, mısır, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, sorgum, soya, fiğ, tohumluk korunga ve diğer yemlik bitkilerde üretim 
kayıplarına neden olduğu bildirilmiştir.  Tarımsal üretim açısından risk oluşturan kuralık, önümüzdeki aylarda yem 
hammaddelerinin fiyatlarında yükselme meydana getirecektir. Bu da hayvancılık sektörünü etkileyip, gıda fiyat-
larında önemli sayılabilecek artışlar ve bazı ürünlerin ithalatında yükseliş şeklinde görülecektir (Anonim, 2014c).

Kuraklıkla birlikte yükselen sıcaklıklar bitki dokularının odunlaşmasını arttırmakta, bu da bitkilerin sindirilebilir-
liliğini azaltmaktadır. Çoğu hayvan yemi olarak da kullanılan bu ürünlerin miktarındaki ve kalitesindeki azalma, 
hayvanlarının beslenme şeklinin veya yem miktarının değiştirilmesine sebep olacaktır. Bu gibi değişimler hayvan-
larda hastalıklara ve sindirim bozukluklarına sebep olabilir. Bu olumsuzlukların önüne geçmek için hayvanların 
aşılarının ve kontrollerinin yapılması gerekir (Anonymous, 2014d). 
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Kuraklık nedeniyle üretimi azalan yem hammaddelerinin yerine kullanılabilecek yeni yem kaynaklarının araştırıl-
ması ve kuraklığa karşı dayanıklı bitki çeşitlerinin arttırılması gerekmektedir. 

3.2. Çevre Sıcaklık Artışı Yönünden Etkisi

Ülkemizde son yıllarda yaşanan kuraklık ve sıcaklık tüm hayvancılık kollarında olduğu gibi tavukçuluk sektörün-
de de olumsuz etkilerini göstermektedir. Tavuk yetiştiriciliğinde üzerinde önemle durulan çevresel faktörler içeri-
sinde en önemlilerinden biri olan sıcaklık, tavuklarda ürünün miktar ve kalitesini ciddi boyutlarda etkilemektedir. 

Ülkemizde tavuk yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yaz aylarında 
sıcaklık 30-40 °C arasında değişmektedir. Bu bölgelerde çoğunlukla çevre denetimi olmayan perdeli kümeslerin 
kullanılması nedeniyle yüksek çevre sıcaklığına bağlı olarak büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir.

Tavuklar sıcakkanlı (homeotermik) hayvanlar olduklarından vücut sıcaklıklarını belirli bir seviyede tutma yete-
neğine sahiptirler. Ancak bunu belirli sınırlar içerisinde gerçekleştirebilmektedirler. Tavukların vücut sıcaklıkları 
41-42°C’ler arasında değişmekle birlikte 41,5 °C civarındadır. Tavukların vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığından 
genellikle daha sıcak olduğu için vücut sıcaklığı ayarı vücuttan ısı atılması yoluyla olur ve bu ayarlamada hayvanın 
metabolik ısı üretimi kadar çevre sıcaklığı da etkilidir hızlanır (Asri, 2012).

Ergin bir tavuk için yaşamaya uygun sıcaklık sınırları (Thermo Neutral Zone = Rahatlık Bölgesi) 15-25 °C arasın-
dadır. Bu bölgede üretilen ve atılan ısı arasında bir denge vardır. Bu bölgede, hayvanların verimleri olumsuz olarak 
etkilenmez ve vücut sıcaklığını sabit tutmak için çok az enerji harcarlar. Günümüz tavukçuluğunda çevre sıcaklığı 
konusunda en büyük endişe termonötral bölge üzerine çıkan sıcaklıklardır. Yüksek sıcaklık, hayvanlar üzerinde 
sıcaklık stresi adı verilen ve organizmada tam olarak anlaşılamayan bir seri kompleks fizyolojik değişimlere neden 
olur. Çevre sıcaklığı 30 °C’yi aştığında ter bezleri olmayan tavuklarda ısı saçımı zorlaşır, solunum sayısı artar, 
solunum derinliği azalır, kandaki CO2 ve asit-baz dengesi bozulur, glikozun kandaki seviyesi azalır, kan dolaşımı 
hızlanır (Asri, 2012). Yüksek sıcaklık altında hayvan su tüketimini artırarak vücut sıcaklığını dengelemeye ve 
evaporasyonla kaybettiği suyu tamamlamaya çalışır. 

Hayvan tarafından vücuda alınan yem, vücutta ısı artımına neden olduğu için yüksek sıcaklığa maruz kalmış 
tavuklarda yem tüketiminde düşme görülür. Bu düşmeye paralel olarak canlı ağırlık kazancında da düşmeler mey-
dana gelir. Ancak, hayvanda oluşan canlı ağırlık kayıplarında %63 kadarı yem tüketimine bağlı olup, geri kalanı 
sıcaklık stresinin yol açtığı fizyolojik ve metabolik değişiklerden kaynaklanmaktadır (Kutlu, 2014).

Yumurta 
Fiyatları 
(TL)

Yumurtacı 
Yem Fiyat-
ları (TL)

Broiler Et 
Fiyatları  
(TL)

Broiler 
Yem Fiyat-
ları  (TL)

2010 0,128 0,664 4,3 0,85
2011 0,158 0,807 4,4 0,90
2012 0,185 0,880 4,5 1,118
2013 0,185 0,910 4,8 1,162

Yem tüketimindeki azalış diğer besin maddelerinde olduğu gibi vücuda alınan kalsiyum (Ca) miktarının azalması-
na sebep olmakta, bu durumda yumurta ağırlığı ve kabuk kırılma direnci azaltmakta (Daghir, 1995), aynı zamanda 
verim döneminde kemiklerin zayıflayarak kırılmasına ve buna bağlı olarak hayvanlarda önemli zayiatlara sebep 
olmaktadır (Koelkebeck ve ark., 1993). Yumurta tavuklarında yumurta verimi ve ağırlığı azalmakta, kabuk kali-
tesi bozularak kırık-çatlak ve şekli bozuk yumurta oranı artmakta (Deaton, 1983; Leeson, 1986), yaşama gücü ve 
hastalıklara karşı direnç azalmaktadır (Deaton, 1983). Sıcaklık stresinin bu olumsuz etkilerinin şiddeti; hayvanın 
yaşına, canlı ağırlığına ve üretim dönemine göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Sıcaklık artışının tavukçulukta meydana getireceği diğer bir önemli etkisi ise, hastalıkların ve parazitlerin artma-
sıdır.   Yüksek çevre sıcaklığının yol açtığı akut ve kronik sıcaklık stresi tavuklarda bağışıklık sisteminde zayıfla-
maya yol açmaktadır. Bunun sonucu olarak yaşama gücünde düşmeye, salmonella ve kolera gibi bazı hastalıklara 
ve aflatoksine karşı direnci azaltarak mortaliteyi artırmaktadır (Görgülü ve ark., 2009).

Hayvanların barındırıldığı kümeslerin tam kontrollü kümesler şeklinde inşa edilmesi ve kümeslere konulacak 
hayvan sayısının azaltılması ile hayvanların kuraklık ve sıcaklığın etkilerden mümkün olduğu kadar korunması 
sağlanabilir. 
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3.3.Tavukçuluk Üretim Maliyetleri Yönünden Etkisi

2012 yılında ülkemizde toplam tahıl üretimi 35,2 milyon tondan 33,5 milyon tona düşmüştür. Yem hammaddesi 
olarak kullanılan tahıl üretimine bakıldığı zaman 2012 yılında 2011 yılına göre  %5,2’lik bir üretim düşüklüğü 
gözlenmiştir. Bu durumun 2012 yılı ilk yarısında görülen kuraklıkla bağlantılı olduğu bildirilmektedir (Şenköylü, 
2014).

Sıcaklık artışına bağlı bitkisel ürünlerde yaşanan verim kayıpları, hayvancılığın en önemli maliyet kalemlerinden 
biri olan yem fiyatlarının yükselmesine, dolayısıyla tavukçulukta üretim maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. 

Aşağıda çizelge 3.3.1 incelendiğinde, yumurtacı tavuk yem fiyatlarının 2010 yılında 0,664 TL iken, 2013 yılında 
0,910 TL’ye yükseldiği, yem fiyatlarındaki artışa paralel olarak yumurta fiyatlarının da 0,128 TL’den 0,185 TL’ye 
yükseldiği gözlenmektedir. 

Broiler yem fiyatları incelendiğinde ise 2012 yılında 1,118 TL olan yemin, 2013 yılında 1,162 TL’ye yükseldiği 
görülmektedir. Yine yem fiyatlarındaki artışa paralel olarak et fiyatları da 4,5 TL’den 4,8 TL’ye yükselmiştir. 

Ürün ve yem fiyatlarında meydana gelen artışlar, insanlarda alım gücünü zorlamakta bu da tüketimi etkilemektedir.

Çizelge 3.3.1. Yıllara Göre Tavuk Eti, Yumurtası ve Yem Fiyatları Durumu

Kaynak: Anonim, 2014e; Anonim, 2014f; Anonim, 2014g. 

4.	 KURAKLIĞA KARŞI TAVUKÇULUK ALANINDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER 

Kuraklığın ve sıcaklığın tavukçuluk üzerine olan olumsuz etkilerini azaltmak için, yüksek sıcaklık koşullarında en 
yüksek verimi elde edebilmek için Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock, White Plymouth Rock ve Australorp 
gibi ağır ırklara göre sıcaklığa toleransı daha yüksek olan Beyaz Leghorn gibi beyaz ırkların seçilmesi bir avan-
taj olacaktır. Yine yüksek sıcaklıkta ve yüksek stoklama koşullarında sıcağa oldukça dayanıklı olduğu belirtilen 
(Daghir, 1995) ve hızlı büyüyen tüysüz naked-neck etçi tavuklar tercih edilebilir.  Yüksek çevre sıcaklıklarını iyi 
tolere ettiği bildirilen (Cahaner ve ark., 1993), ticari broiler baba hattının altı generasyon geriye melezlenmesiyle 
elde edilen çıplak boyunlu ırkların yetiştiricilikte kullanılması, verim yönünden olumlu sonuçlar vereceği düşü-
nülmektedir. 

Kuraklığın olumsuz etkilerine karşı alınabilecek diğer önlemleri; 

• Kuraklığa dayanımı iyi olan çavdar, tritikale,  arpa gibi tahıl çeşitlerinin ve fiğ, burçak, korunga gibi yem bit-
kilerinin seçilmesi ve kuraklığa dayanımı iyi yeni çeşitlerin geliştirilmesi (Kutlu, 2010; Baydar, 2014),

• Kanatlı beslemede haşhaş küspesi, kurutulmuş elma ve domates posası, polen, nar posası, nar çekirdeği ve 
kabuğu gibi alternatif yem hammaddelerinin araştırılması ( Sarıca, 2011; Çimrin ve Tunca, 2012).

• Kanatlı karma yem sektörü için alternatif protein kaynaklarının geliştirilmesi (alg, tek hücre proteini, şeker 
pancar yaprağı, yonca, ot, sinek, çekirge vb.),

• Kuraklığa dayanıklı yeni tavuk hatlarının geliştirilmesi, 

• Kültür ırklarına göre nispeten hastalık ve sıcağa daha dayanıklı olan yerli ırkların üretimde kullanılması,

• Hayvan barınaklarının kuraklık etkilerini en aza indirecek şekilde tam kontrollü kümesler şeklinde inşa edil-
erek çevre sıcaklığının kontrolünün sağlanması,

• Normal koşullarda m²’ye konulması gereken 13–14 hayvan yerleşim sıklığının (Anonim, 2014i) kuraklık 
koşullarında azaltılması,

• Hayvansal üretimin sürdürülebilir sistemlere dönüştürülmesi şeklinde sıralayabiliriz.

5.	 SONUÇ

İklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde yaşanan kuraklık, birçok alanda etkisini gösterdiği gibi tarım alanında 
da göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Birçok bitkisel ürünün su yetersizliği ve sıcağın da etkisiyle veri-
minde düşmeye neden olurken, hayvansal ürünlerin de miktar ve kalitesinde düşüşlere sebep olmaktadır.
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Yem bitkilerinin üretimindeki düşüş tavuk yemlerinin içeriğini ve fiyatını etkilemekte, bu da tavukların verimi ile 
tavuk et ve yumurta fiyatlarına yansımaktadır. 

Diğer yandan artan sıcaklık hayvanların bağışıklık mekanizmasını etkileyerek bulaşıcı hastalıklara ve parazitlere 
karsı savunmasız bırakmakta ve hayvan ölümlerine sebep olmaktadır.

Kuraklığın hem bitkisel hem de hayvansal üretim üzerine olumsuz etkileri, mevcut besin kaynaklarının gelecekte 
insanlığın gereksinim duyacağı besin ihtiyacını karşılamada yetersiz kalma riskini oluşturmaktadır.

Kuraklığa dayanıklı yeni yem bitkisi çeşitleri ve tavuk hatları geliştirilmesi, alternatif yem hammaddelerinin araş-
tırılması, kurağa ve hastalıklara dayanıklı yerli hayvanların üretimde kullanılması, karma yem sektörü için al-
ternatif protein kaynaklarının geliştirilmesi, uygun hayvan barınaklarının inşa edilmesi ve hayvansal üretimin 
sürdürülebilir sisteme dönüştürülmesi gibi önlemlerle kuraklığın olumsuz etkileri bir miktar tolere edilebilecektir.

KAYNAKLAR
Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2014. Adana Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (2013-

2017), Adana.

Akbay, R., Yalçın, S., Ceylan, N. ve Olhan, E. 2000. Türkiye Tavukçuluğunda Gelişmeler ve Hedefler. Türkiye Ziraat Mühendis-
liği 5. Teknik Kongresi. TMMOB. Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.

Anonim, 2014a. 2013 Yılı İklim Değerlendirilmesi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma 
Dairesi Başkanlığı. Ankara. Available from 

URL:http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/2013-yili-iklim-degerlendirmesi.pdf.[Ulaşım: 20 Temmuz 2014].

Anonim, 2014b. Yumurta, Tavuk Eti ve İnek Sütü Üretimindeki Artış Sürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. Available from 

URL:http://www.tzob.org.tr/Bas%C4%B1n-Odas%C4%B1/Haberler/ArtMID/470/ArticleID/1025/Yumurta-tavuk-eti-ve-in-
ek-s252t252-252retimindeki-art%C4%B1%C5%9F-s252r252yor. [Ulaşım: 20 Temmuz 2014].

Anonim, 2014c. Tarım ve Gıda Alanında Mevcut Gelişmeler ve 2014 Yılı Beklentileri. Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler 
ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Tarım Dairesi Başkanlığı. Ankara. Available from 

URL:http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/593/Tarim_ve_Gida_Alaninda_Mevcut_Gelismeler_ve_2014_
Yili_Beklentileri.pdf[Ulaşım: 5 Ağustos 2014].

Anonim, 2014d. Animal Health Following Drought. NSW Department of Primary Industries. Available from 

URL:http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/emergency/drought/recovery/animals/animal-heath following-drought [Ulaşım:15 
Eylül 2014].

Anonim, 2014e. Yumurta Tavukçuluğu Verileri 2013. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği, Ankara. Available from URL:http://
www.yum-bir.org/UserFiles/File/yumurta-verileri2013.pdf [Ulaşım: 5 Ağustos 2014].

Anonim, 2014f.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ankara. [Ulaşım: 15 Ağustos 2014].

Anonim, 2014g. Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. [Ulaşım: 15 Ağustos 2014].

Anonim, 2014h. Kuraklık Analizi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı. 
Ankara. Available from 

URL:http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/2013-yili-iklim-degerlendirmesi.pdf.[Ulaşım: 20 Temmuz 2014].

Anonim, 2014i. Etlik Piliç Yetiştiriciliği. Available from URL:http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/
Etlik%20Pili%C3%A7%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi.pdf.[Ulaşım:20 Ağustos 2014].

Asri, F., 2012. Yüksek Sıcaklık ve Nemin Tavuklar Üzerine Etkisi. URL:http://www.kuluckaci.com/ kanatli-hayvan-hastaliklari/
yuksek-sicaklik-ve-nemin-tavuklar-uzerindeetkisi/ msg1467/?PHPSESSID=f1dom7g1dkile42ildhafhrpi6#msg1467 
[Ulaşım: 20 Temmuz 2014].

Baydar, H. 2014. Tarla Bitkilerine Giriş. Available from URL:http://ziraat.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/138/files/tarla-bitkil-
erine-giris-16112012.pdf. [Ulaşım: 20 Temmuz 2014].

Cahaner, A., Deeb, N. and Gutman, M. (1993) Effects of the Plumage Reducing Naked Neck (Na) Gene on the Performance of 
Fast Growing Broilers at Normal and High Ambient Temperatures. Poultry Science 72, 767–775.



II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

340

I.CİLT

Çimrin, T., Tunca, R. İ. 2012. Bıldırcın Beslemede Alternatif Yem ve Katkıların Kullanımı. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 
/ Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(3): 109-116.

Daghir, N.J.,1995.Replecament Pullet and Layer Feeding and Management in Hot Climates. Pages 261-287 in: Poultry Produc-
tion in Hot Climates Second . Ed. By Daghir, N.J., CAB Int., Wallingford Oxon, Uk.TU

Deaton, J.W., 1983. Alleviation of heat stress for avian egg production_A review. World Poultry Science Journal, 39: 210-217.

DSİ, 2014. Toprak Su Kaynakları. Available from 

URL:http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari [Ulaşım: 05 Ağustos 2014].

Görgülü, M,Darcan, N., Göncü, S. 2009. Hayvancılık ve Küresel Isınma. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi(Uluslarrası 
Katılımlı). 30 Eylül-3 Ekim 2009. ÇORLU.

Kadıoğlu, M., 2008.  Kuraklık Kıranı Risk Yönetimi; Kadıoğlu, M. ve Özdamar, E., (editörler), “Afet Zararlarını Azaltmanın 
Temel İlkeleri”; s. 277-300, JICA Türkiye Ofisi Yayınları No: 2, Ankara.

Kapluhan, E., 2013. Türkiye’de Kuraklık ve Kuraklığın Tarıma Etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, S:27, S:487-510, ISSN:1303-
2429, İstanbul.

Koelkebeck, K.W., Madindou, T., Harrison, P.C. 1993. Effect of Carbonated Drinking Water on Performance and Bone Char-
acteristics of Heat Stressed Laying Hens. Poult. Sci., (Suppl. 1),72 : 65.

Konca, Y., Yazgan, O., 2002. Yumurta Tavuklarında Sıcaklık Stresi ve Vitamin C. Hayvansal Üretim 43(2): 16-25.

Kurnaz, L., 2014.  Kuraklık Ve Türkiye.  IPM-Mercator Politika Notu. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Mer-
cator Vakfı Girişimi.

Kutlu, İ., 2010.  Tahıllarda Kuraklık Stresi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 3(1): 35-41.

Kutlu, H.R., 2014. Tavukçulukta Sıcaklık Stresi ve Beslenme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 
Bölümü, Adana. Available from 

URL:http://www.zootekni.org.tr/upload/File/sunular/7-Kanatl%20scaklk%20stresi-Besleme.pdf. [Ulaşım: 5 Ağustos 2014].

Leeson, S., 1986. Nutritional Consideration of Poultry During Heat Stress. World Poultry Science Journal, 42: 69-81.

Sarıca, ş. 2011. Nar Suyu Yan Ürünlerinin Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 
28(2), 97-101.

Şenköylü, N., 2014. Dünyada ve Türkiye’de Karma Yem ve Kanatlı Sektörlerine Genel Bakış. Available from URL:http://
www.sagliklitavuk.org/assets/userfiles/files/uzmanlardan/Dunyada_ve_Turkiyede_Karma_Yem_ve_Kanatli_Sektorler-
ine_Genel_Bakis.pdf [Ulaşım:30 Temmuz 2014]

Şimşek, O., YILDIRIM, M., GÖRDEBİL, N., 2012. Türkiye’nin 2011-2012  Tarım Yılı Kuraklık Analizi. T.C. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara. Available from 

URL:http://www.dmi.gov.tr/FILES/arastirma/2011-2012-kuraklik.pdf [Ulaşım: 20 Temmuz 2014].

Türkeş, M., Akgündüz, A.S. ve Demirörs, Z. 2009.

Palmer Kuraklık İndisi’ne göre İç Anadolu Bölgesi’nin Konya Bölümü’ndeki Kurak Dönemler ve Kuraklık Şiddeti. Coğrafi 
Bilimler Dergisi 7: 129-144.

Türkeş, M. ve Yıldız, D. 2014.  Gözlenen Bugünkü ve Benzeştirilen Gelecek Yağış Değişimleri ve Kuraklık Olayları Perspek-
tifinde Türkiye’de Hidroelektrik Santrallerin Geleceği.  Ankara. Available from 

URL:http://topraksuenerji.org/Thomas_and_Hutton_in_the_2014_Yagis_changes_Turkey.pdf. [Ulaşım: 20 Temmuz 2014].



II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

341

I.CİLT

İÇ ANADOLU’NUN KURAK VE ÇORAK ALANLARINDA YETİŞEN BAZI  
ODUNSU TÜRLERİN EKOFİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Ferit KOCAÇINAR1, Bülent AKGÜN1, Oğuzhan BİLGİLİ2, Gökhan ERVAN2

1K.S.Ü. Orman Fakültesi, Orman Müh. Böl, 46100 K.Maraş, ferit@ksu.edu.tr,  bakgun@ksu.edu.tr
 2K.S.Ü. Fen Bilimleri Ens. 46100 K.Maraş oguzhanbilgili@gmail.com, gokhanervan2@gmail.com

ÖZET

Son zamanlardaki ağaçlandırmaların önemli bir bölümünün yarı kurak ve kurak alanlarda yapıldığı ve potansiyel 
ağaçlandırma alanlarının büyük bir bölümünün de İç Anadolu bölgesinde bulunduğu dikkati çekmektedir. Bu ça-
lışmada, ülkemizin kurak, yarı kurak, çorak ve en marjinal alanlarından biri olan İç Anadolu Bölgesi Konya İli 
Karapınar Yöresinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan bazı odunsu türlerden Haloxylon persicum, 
Amygdalus arabica, Robinia pseudoacacia L., Ephedra major  ve Elaeagnus angustifolia L.’nın ekofizyolojik 
özellikleri ile ilgili ölçümler yapılmış, kuraklık stresine karşı dayanıklılık özelliklerini tespit edilmiştir. Arazi ça-
lışmalarında bu türlerde gaz değişim parametreleri yani net asimilasyon (net fotosentez) ve transpirasyon hızları 
taşınabilir gaz-değişim cihazı (Walz Marka, GFS-3000, Fotosentez ve Floresans Ölçer, Effeltrich, Almanya) ile 
ölçülmüştür. Bunun yanında basınç çemberi kullanılarak (PMS Instruments Company, Oregon, USA) sabah ve gün 
ortası su potansiyelleri, (Lichtenthaler, 1987)’ye göre ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Orta Anadolu, Kurak ve Çorak Alanlar, Ekofizyoloji, Karapınar 

In Some Arid and Barren Areas of Central Anatolia Grown Woody Species  
Examine of Ecophzsiological Properties

ABSTRACT

It’s noteworthy that important part of the recent reforestation is focusing on semi-arid and arid regions and large 
part of these potential reforestation areas are in the Central Anatolian region. In this study, drought stres tolerance 
and ecophysiological properties of woody species; H. Persicum, A. Arabica, R. Pseudoacacia, E. major and E. 
angustifolia which are used for reforestation in arid, semi-arid and barren region of central Anatolia Konya, Ka-
rapınar were measured. In field studies, gas exchange parameters; net asimilation and transpiration rate of these 
species were measured with portable gas exchange apparatus (Walz, GFS-3000 Photosynthesis and Flourasans 
Module, Effelrich, Germany). Also mornin and midday water potentials of the species were mesured by using 
pressure chamber (PMS Instruments Company, Oregon, USA) as described in (Lichtanthaler, 1987). 

Key Words: Central Anatolia, Arid and Barren Areas, Ecophysiology, Karapınar

1. GİRİŞ

Yeryüzünde farklı iklim kuşakları yer almaktadır. Bununla beraber vejetasyon farklılığı da ortaya çıkmaktadır. 
Zaten dünya topraklarının 1/3’üçünün verimsiz yarı kurak, kurak ve çöl alanı olduğu belirtilmektedir (UNCCD, 
2010). Türkiye için yağış haritasına dayanıldığında her ne kadar 20 bin ha. alan kurak ve 31 milyon ha. alan yarı 
kurak olarak belirtilmekte ise de (Ürgenç, 1998), son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınma ve 
bunlarla birlikte antropojenik etkilerle doğal vejetasyonların tahribatı sonucu bu alanların çok daha geniş olduğu 
tahmin edilmekte ve ayrıca bu söz konusu alanların her geçen gün artmaktadır. Erinç kuraklık indisi değerlerine 
göre ise, Türkiye genel alanının % 75’i kurak ve yarı kurak alan olarak belirtilirken, yılın 5 ile 8 ayını, özellikle 
vejetasyon döneminde, kurak ve yarı kurak iklim koşullarında geçirdiği saptanmaktadır (Çalıkoğlu ve Tilki, 2004). 
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Bu dönem aralığı, orman ağaçlarının ve diğer birçok odunsu ve otsu vejetasyonun aktif olduğu ve büyüme dönemi 
olan Nisan ile Ekim aylarına denk gelmektedir (Taşdemir, 2002; Çalıkoğlu ve Tilki, 2004). Türkiye topraklarının 
önemli bir kısmına bu dönem aralığında çok az yağış düşmekte, bu az yağış miktarına yüksek sıcaklıklar da ekle-
nince, potansiyel evapotranspirasyon düşen yağışın çok üstünde gerçekleşerek toprak suyunun hızla tükenmesine 
ve özellikle Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında aşırı kuraklık durumlarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu du-
rumdaki alanlarda bulunan bitkilerde aşırı miktarda su kaybı meydana gelmekte ve bitkiler su stresine girmektedir-
ler. Tuzlu ve çoraklaşmış alanlarda kuraklık üstüne tuzluluk da eklenince stres koşulları daha da çok artmaktadır. 
Stres koşulları bitkilerin hem büyüyüp gelişmesini hem de verimliliğini olumsuz yönde etkilemekte, yayılışlarını 
sınırlamakta hatta orman ölümlere neden olmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997; Kocacinar ve Sage, 2004; 
McDowell vd., 2008; Allen vd., 2009). Ayrıca, aşırı stres koşulları yapılacak ağaçlandırmalardaki tür seçimini sı-
nırlamakta ve dikilen fidanların tutma başarısını da oldukça düşürmektedir. İç Anadolu Bölgesinde, son yıllardaki 
ağaçlandırmaların büyük bir bölümünün yarı kurak mıntıkalarda yapıldığı ve potansiyel ağaçlandırma alanlarının 
çoğunluğunun da bu bölgelerde bulunduğu bilinmektedir (Güner vd., 2011).

Ülkemizin bu verimsiz orman ve mera alanlarındaki topraklar da biyolojik aktivitelerini yine her geçen gün kay-
bederek, gerek su ve gerekse rüzgar erozyonu tehlikesi ile karşı karşıya gelmektedirler. Bu verimsiz alanların en 
azından yeşillendirilmesi ve eski verimliliğine dönüştürülmesi için her şeyden önce iklim, toprak ve fizyografik 
özelliklere ve koşullara uygun, çok amaçlı tür veya türlerle ağaçlandırılması gerekmektedir. Orta Anadolu bölgesi 
gibi kurak, yarı kurak ve çoraklaşmış alanların ağaçlandırmalarında kullanılabilecek ve iklim değişikliği, küresel 
ısınma ve aşırı tahribattan dolayı önümüzdeki 50 yıl içinde büyük ölçüde çölleşeceği düşünülen Türkiye için, 
aşırı sıcaklık, kuraklık ve tuzluluğa dayanıklı yerli ve egzotik odunsu türlerin belirlenmesi, fizyolojilerinin çalışıl-
ması ve pilot alanlarda denenmesi ve başarılı olanların ıslah edilerek yaygınlaştırılıp kullanımı çok büyük önem 
arz etmektedir (Kocaçınar vd., 2010). Ayrıca Orta Asya’nın bir çok bölümünde hızlı büyüyen, kumulları çok iyi 
durdurabilen ve yakacak odun ve hayvan yemi olarak kullanımlarının yanında, herhangi bir vejetasyonun kolay 
yetişemediği, Orta Anadolu stepleri ve kurak bölgeleri gibi, tuzlu, sıcak ve degrade olmuş çevrelerde, yüksek biyo-
kütle üretme potansiyeline ve kuraklığa dayanıklı olmaları bu türleri yeni odun ve lif hammaddesi ve yenilenebilir 
ve sürdürülebilir enerji kaynağı ile hayvan yemi bitkisi ve en önemlisi rüzgar erozyonunu durduran önemli türler 
yapmaktadır(Kocaçınar, Abacı ve Kezik., 2010).

Türkiye’nin büyük bir kısmının kuraklık kuşağında olması, zaman zaman daha da kurak yılların yaşanması, ku-
raklıkla iç içe bu lunmamızı gerektirmektedir. Ülkemizin çeşitli coğrafik ve jeomorfolojik yapılara sahip olması, 
değişik iklim tiplerinin oluşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda, verimli vejetasyon alanlarının bulunma-
sının yanı sıra, bitki örtüsü çeşit ve verimlilik bakımından son derece fakir olan yarı kurak, kurak ve çöl alanların 
varlığı da bilinmektedir (Dirik, 1994). Kuraklığın bağlı olduğu koşullara göre, kurak bölge vejetasyon ör tüsünün 
değişik şekil ve kompozisyonu bulunmaktadır. Onun için de, Rus ya, Orta Asya, Güney ve Kuzey Amerika, Avust-
ralya, Afrika, Anadolu kurak bölgelerinin değişik bitki örtüsünü temsil etmekte olduğu görülür. Fakat, bütün türlerin 
kserofit özelliği, genel bitki karakterlerine hakim dir. 

Fotosentez sırasında bitkiler transpirasyonla yüksek miktarda su kaybederler. Bu olay vejetasyon dönemi boyunca, 
özellikle su stresi ile sıcaklığın yüksek olduğu, az yağış alan yarı kurak, kurak ve tuzcul bölgelerde bitkileri strese 
soktuğu için önemli bir sorun teşkil eder. Bazı bitkiler böyle alanlardan tamamen çekildikleri gibi bazı bitkiler 
fizyolojik adaptasyonlar geçirmişlerdir (Kocaçınar vd., 2010; Kocaçınar ve Ok., 2010; Kocaçınar, F. ve Ok, T., 
2009; Abacı, 2009). Bitkiler kurak ve yarıkurak alanlarda çeşitli fizyolojik ve anatomik özellikleri ile adaptasyon 
sağlar ise yaşamlarına devam ederler, adaptasyon sağlayamayanlar ise alandan uzaklaşırlar. Değişiklik gösteren 
küresel iklim özellikleri birçok bitkinin adaptasyon sürecini etkilemektedir. Sıcaklıklardaki artış alanlardaki su po-
tansiyelini doğrudan etkilemekte ve bitkinin kullanılabilir su kapasitesini azaltmakta ve strese sokmaktadır. Zaman 
içerisinde kurak alanlara ait farklı bitki örtüleri ile karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda yapılan fiz-
yolojik, ekolojik ve anatomik çalışmalar kurak ve yarı kurak alanların bitki örtüsünün korunması ve geliştirilmesi 
yönünde olması gerekmektedir. Bazı bitki türleri çeşitli ekofizyolojik adaptasyonlar geçirerek kurak, yarı kurak 
ve çoraklaşmış tuzcul alanlarda seyrek yayılış ve yavaş bir büyüme hızı ile de olsa gelişebilme yeteneğine sahip 
olmuşlardır. Bu ekofizyolojik adaptasyonlardan en önemlileri ve başta gelenleri, örneğin, yüksek kök/gövde oranı-
nın geliştirilmesi, küçük, kalın veya indirgenmiş yaprak oluşumu, yapraklardaki kütikula tabakasının kalınlaşması, 
yapraklara aşırı radyasyon yüklenmesi ve onların aşırı ısınmasını engellemek için yaprak yüzeylerinde tüylenme-
nin olması, yaprak oryantasyonu ve aşırı su kaybını önlemek için daha etkin bir stomatik kontrol ve dokularda su 
depolanması ile C4 fotosentez izyolunun evrimi önemli ekofizyolojik adaptasyonlardır. Özellikle stoma açıklığı ve 
etkin stomatik kontrol oldukça önemli çünkü fotosentez ve dolayısıyla karbon difüzyonu için stomalar açıldığında 
bitkilerde aşırı miktarda su kaybı meydana gelmekte ve bitkiler su eksikliği ile birlikte su stresine girmektedirler 
(Kocacınar ve Sage, 2004).
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2. MATERYAL VE METOT

2.1. Materyal

2.1.1. Çalışma Yapılan Alan 

Ülkemizin kurak, yarı kurak, çorak ve en marjinal alanlarından biri olan T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığına bağlı Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Karapınar Çölleşme 
ve Erozyon Araştırma Merkezi, çalışma yapılacak alan olarak belirlenmiştir (Şekil 1,2). Karapınar Konya Kapalı 
Havzasının en kurak bölgesini kaplamakta, Konya-Adana karayolu 95. kilometrede yer almaktadır. Bölge halkı 
geçimini küçükbaş hayvancılık ve tahıl yetiştiriciliği ile sürdüre gelmiş, binlerce yıldır bu yaşam biçimi olmuştur. 
İlçenin yakın geçmişine göz atıldığında 1893, 1927-1929 ve son olarak 1956, 1957 ve 1959 yıllarında ciddi ku-
raklık ve rüzgar erozyonu problemleri yaşanmıştır. Karapınar ilçesi 1950 yıllarından itibaren yanlış toprak işleme 
ve baskın otlatma nedeniyle kum fırtınalarıyla yaşanılmaz hale gelmiş ve ilçenin nakledilmesi gündeme gelmiştir. 
Devlet tarafından 1960’lı yıllarda başlatılan proje ile çölleşme engellenmiş ve arazi doğal yapısına kavuşmuştur 
(Şimşekli, 2012). Özellikle 1950’li yıllarla birlikte rüzgar erozyonu ve kumul hareketleri canlı hayat üzerinde-
ki baskısını artırmış, bu baskıyı azaltmak adına rüzgar erozyonu kontrol çalışmaları ise ilçenin güney batısında 
100.000 da bir proje sahası üzerinde yapılmıştır. Bu amaçla Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bölgede bir 
erozyon kampı oluşturmuş, toprak etütleri ve diğer yönetim çalışmaları 1960’lı yılların başında başlatılmıştır. İlk 
on yıl boyunca kumul stabilizasyonu işlemleri yürütülmüş, bu amaçla otlandırma ve ağaçlandırma çalışmalarına 
hız verilmiştir. İlerleyen yıllarda risk durumlarına göre ayrılan proje sahasında uygulanacak işlemler belli zaman 
dilimlerine yayılmıştır. Karapınar yöresinin eski bir göl yatağı olması, zamanla bu gölün kuruyarak tabandaki 
kumulların yüzeye çıkması, meralarda toprağı tutan bitkilerin insanlarca yakacak ihtiyacı için sökülmesi, düzensiz 
otlatma ve uygulanan yanlış sürüm teknikleri ile tahrip edilerek tarıma açılması, bir rüzgar kuşağı üzerinde bulu-
nan bölge topraklarında iklim faktörlerinin de etkisiyle rüzgar erozyonu yaşanmasına sebep olmuştur. Problemin 
çözümü için Tarım Bakanlığınca Mülga “Topraksu Genel Müdürlüğü“ne görev verilmiş, Mülga Topraksu Genel 
Müdürlüğünce vakit geçirilmeden 1962 yılında çalışmalara başlanmış ve Konya Topraksu VI. Bölge Müdürlüğü 
tarafından “Rüzgar Erozyonu Olan ve Tatbikat Grubu Başmühendisliği“ kurulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. 
İlk aşamada saha tel çit ile çevrilerek kontrol altına alınmış, ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Bitki örtüsünden 
yoksun, rüzgar etkisi ile hareket eden kumul tepeleri üzerine rüzgarın hızını kırıcı, hareketi önleyici perdeler tesis 
edilmiştir. Perdeler arasındaki toprak yüzeyini iyice kapatmak ve kum hareketini durdurmak için otlandırılmaya 
başlanmıştır. Otlandırmada yöre meralarından toplanan kurağa ve sıcağa dayanıklı Çavdar (Scale sp.) ve Otlak 
ayrığı (Agropyron elongatum) yaygın bir halde kullanılmıştır. Kamış perdeler arası otlandırıldıktan sonra toprak 
hareketini tamamen durdurucu ve kalıcı tedbir olarak ağaçlandırma çalışmalarına geçilmiştir. Saha içerisinde ku-
rulan fidanlıklardan temin edilen fidanlar bu perdeler arasına dikilerek yetiştirilmiştir. Ağaç çeşidi olarak yöreye 
has kuraklığa dayanıklı İğde (Eleagnus sp.L),  Akasya (Robinia pseudeaccacia), Dişbudak (Fraxinus sp.L), Kara-
ağaç (Ulmus sp.L), Akçaağaç (Acer sp.L) türleri seçilmiştir. Çalışmalar aralıksız 10 yıl sürmüş ve ıslah çalışmaları 
tamamlanınca 10.100ha’lık saha koruma, kontrol, araştırma ve üretim çalışmalarının yapılabilmesi için 1 Mart 
1973 yılında Mülga Konya Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne devredilmiştir. Geçen 50 yıl boyunca proje 
sahasında rüzgar erozyonu ile mücadele aksamadan sürmüş ve saha koruma, kontrol, üretim ve araştırma çalış-
malarının yapıldığı doğal bir laboratuar olarak bugünlere taşınmıştır. Karapınar Araştırma İstasyonu ülkemizdeki 
rüzgar erozyon çalışmalarının yoğunlaştığı bir merkezdir.

Karapınar Thornthwaite metoduna göre yarı kurak, birinci dereceden mezotermal, su fazlası olmayan veya çok az 
olan karasal şartlara yakın iklim tipine girmektedir. Karapınar (1956-2003) meteoroloji istasyonu iklim verilerine 
göre yıllık yağış miktarı 250 mm’nin üzerindedir (Karapınar 287 mm) (Avcı, 2004). Şimşekli, 2012’ye göre yıl-
lık ortalama yağış 275 mm’dir. Karapınar yöresinde  en az yağış alan mevsim yaz mevsimidir. Bu bölgede yazın 
neredeyse hiç yağış düşmez. İlkbahar yağışları oranının oldukça yüksek olması ve yaz aylarının azda olsa yağış 
alması bitkilerin yetişme dönemleri açısından büyük önem taşımaktadır. Fakat bu bölgelerde yazın çok az yağış 
düşmesinin yanında yüksek sıcaklıkların gerçekleşmesi toprak sularının hızla tükenmesine ve bitkiler için aşırı su 
açığının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu yörede yıllık ortalama sıcaklık  10.9 °C’dir. En sıcak ay olan Tem-
muz ayında sıcaklıklar 20 °C’nin üstündedir (Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 22.8 °C’dir). Ocak ayında sıcaklık 0 
°C’nin altına iner (Ocak ayı sıcaklık ortalaması (-0.7 °C’dir) (Avcı, 2004).Şimşekli, 2012’ye göre yıllık ortalama 
sıcaklık 11-12 °C ve en sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklık değeri 23 °C olarak ölçülmüştür (1975-2010 
yılları arası). Bu yörelerde yaz aylarında potansiyel evapotranspirasyonun yağıştan oldukça fazla olduğu, bu duru-
mun özellikle Mayıs-Ekim aylarında belirgin bir şekilde kendini hissettirdiği görülür. Bu dönem aralığı bitkilerin 
vejetasyon dönemine rastladığı için bitkiler oldukça yüksek su açığı ve su stresinin maruz kalırlar. Bu nedenle bir 
çok odunsu bitki bu gibi alanlardan ya tamamen çekilmiş yada bu çalışmada kullandığımız türler gibi çok spesifik 
adaptasyonlar geçirerek yaşamlarını sürdürmektedir (Kocaçınar vd., 2010). Alanın toprak özelliklerine bakılacak 
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olunursa, Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü toprak özellikleri bakımından genel olarak bal-
çıklı-killi ağır bir toprak tekstürüne sahip olup, pH’sı alkalin, kireç içeriği çok yüksek, üst tabakalarda tuz içeriği 
az fakat derinlere doğru inildikçe tuzluluk oranı artan ve organik maddece oldukça zayıf karakterdedir. Organik 
madde oranı alt tabakalara göre üst tabakalarda biraz daha fazla çıkmaktadır. 

Bunun nedeni yıllık bitkilerin köklerinin genelde 0-30 cm derinlikte bulunmasından kaynaklanmaktadır. Besin 
elementleri açısından magnezyum, potasyum ve sodyum içerikleri yeterli düzeyde olup, kalsiyum içeriği yüksek-
tir. Mikro element içerikleri açısından ise, bakır ve çinko açısından noksan, demir ve mangan açısında ise yeterli 
düzeydedir. Kireç ve kalsiyum oranının yüksek çıkmasının nedeni bu topraklardaki CaCO3 çökeleklerinin fazla 
miktarda bulunmasından kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir(Kocaçınar vd., 2010).

              Şekil 1. Çalışma Alanı (Karapınar)   Şekil 2. Çalışma Alanı (Karapınar)

 

2.1.2. Çalışmada Kullanılan Türler 

Bu çalışmada, Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezinde, doğal olarak bulunan veya ağaçlandırma 
çalışmalarında kullanılan H. persicum, A. arabica, R. pseudoacacia, E. major ve E. angustifolia türlerinin ekofiz-
yolojik özellikleri ile ilgili ölçümler yapılmış, kuraklık ve su stresine karşı dayanıklılık özellikleri tespit edilmiştir.

2.2. Metot

Her tür için doğal koşullarda 3’er örnek üzerinde ve ayda bir olmak üzere 3 ayda basınç çemberi kullanılarak (PMS 
Instruments Company, Oregon, USA) sabah ve gün ortası su potansiyelleri (Lichtenthaler, 1987)’ye göre ölçül-
müştür. Bitkilerde doğal koşullarda (ortam sıcaklığı, nem, CO2) gaz değişim parametreleri yani net asimilasyon 
(net fotosentez) ve transpirasyon hızları, stoma iletkenliği ve yapraktaki hücre içi CO2 miktarı, taşınabilir gaz-de-
ğişim cihazı (Walz Marka, GFS-3000, Fotosentez ve Floresans Ölçer,  Effeltrich, Almanya) ile ölçülmüştür(Ko-
caçınar, 2014). GFS-3000 Model taşıyıcı programı bilgisayara aktarılarak bitkilerin CO2 asimilasyon oranı (A), 
Transpirasyon (E), stoma iletkenliği (GH2O) ve yapraktaki interselüler CO2 miktarı (Ci), atmosferden yaprağa 
olan su buharı basıncı açığı (VPD) ve verimlilik (yield) ölçülmüştür (Şekil 3,4).

Bitki yapraklarının su kullanım etkinliği:              

  

denkleminden hesaplanmıştır. Bu denklemde; A= CO2 asimilasyon oranı, E= transpirasyon, Ci= yapraktaki in-
terselüler CO2 miktarı, Ca= ortamdaki CO2 miktarı, ei= yaprak içi interselüler buhar basıncı, ea= ortamdaki buhar 
basıncıdır (Ghannoum vd., 2011). 
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 Şekil 3. Çalışmalardan Bir Görünüm   Şekil 4. Çalışmalardan Bir Görünüm

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

3.1. Bulgular

Bu çalışma sonucunda Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi’nde bulunan 4 türün 3 farklı bireyi 
üzerinde haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılan ölçümler sonucunda belirgin fizyolojik farklılıkların ortaya 
çıktığı tespit edilmiştir. Doğal koşullar altında yapılan ölçümler (haziran ayında ölçüm sırasındaki sıcaklık 25 ºC, 
Temmuz ayında ölçüm sırasındaki sıcaklık 35 ºC, ağustos ayında ölçüm sırasındaki sıcaklık 32 ºC), kuraklık ve su 
stresinin oluşturduğu olumsuz koşullar altında canlılığını devam ettirmeye çalışan bireylerin yaşam mücadeleleri-
nin tayini niteliğinde olmuştur. Şöyle ki suyun az olduğu bu kurak bölgede daha fazla fotosentez yapan ve ortam 
koşullarına adaptasyon sağlayan türler sırasıyla H. persicum, A. arabica, E. major ve E. angustifolia, R. pseudoaca-
cia’dır.  Bunun yanında stoma iletkenliği (GH2O), yapraktaki interselüler CO2 miktarı (Ci), atmosferden yaprağa 
olan su buharı basıncı açığı (VPD) ve verimlilik (yield) de yapılan fizyolojik ölçümler arasında yer almaktadırlar.  

3.1.1. Net Fotosentez Hızı

H. persicum, A. arabica, R. pseudoacacia, E. major ve E. angustifolia  türlerine ait farklı aylarda ve farklı sıcaklık 
koşullarında ölçülen net fotosentez hızları A (μmol m-² s-¹) Çizelge 1’de gösterilmiştir. Buna göre farklı ay ve 
farklı sıcaklık koşullarında H. persicum  türünde belirgin bir şekilde artarken diğer türlerde de bariz şekilde bir 
azalma gözlenmiştir. R. pseudoacacia’da ise yapılan ölçümlerde diğer türlere oranla daha düşük çıkmıştır. H.persi-
cum türünün C4 fotosentetik izyolunu kullanması sebebiyle diğer türlere nazaran net fotosentez hızı değeri önemli 
derecede yüksek çıkmıştır. 

 
Çizelge 1. H. persicum, A. arabica, R. pseudoacacia, E. major ve E. angustifolia türlerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ölçülen net 

fotosentez hızları. Her bir nokta üç ayrı ölçümün ortalamasını, noktaların üzerindeki çizgiler ise standart hatayı göstermektedir.
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3.1.2. Transpirasyon Hızı

Farklı aylarda ve aylara göre artan sıcaklık derecelerinde ölçülen transpirasyon hızlarının değişimleri Çizelge 2’de 
gösterilmiştir. Buna göre ilerleyen aylar ve buna bağlı olarak artan sıcaklık derecelerinde H. persicum  türünde 
transpirasyon yüksek çıkmış, A. arabica, R. pseudoacacia, E. major ve E. angustifolia türlerinde düşük değerlerde 
yer almıştır.

 
Çizelge 2. H. persicum, A. arabica, R. pseudoacacia, E. major ve E. angustifolia türlerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ölçülen transpi-

rasyon hızları.  Her bir nokta üç ayrı ölçümün ortalamasını, noktaların üzerindeki çizgiler ise standart hatayı göstermektedir. 

3.1.3. Stoma İletkenliği

Farklı aylarda yapılan ölçümlere göre H.persicum ve A.arabica  türlerinde stoma iletkenliğinde artış görülürken, 
R. pseudoacacia, E major ve E. angustifolia türlerinde azalma görülmüştür. Bu farklılık doğal koşullarda yapılan 
ölçümler sırasında yaprak sıcaklıklarındaki değişimden kaynaklanmaktadır (Çizelge 3) .

  
Çizelge 3. H. persicum, A. arabica, R. pseudoacacia, E. major ve E. angustifolia türlerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ölçülen stoma 

iletkenliği. Her bir nokta üç ayrı ölçümün ortalamasını, noktaların üzerindeki çizgiler ise standart hatayı göstermektedir. 

3.1.4. Su Kullanma Etkinliği

Üç farklı tarihte yapılan ölçümler sonucunda bu bitkilerin su kullanma etkinliği (SKE)=A/E formülüyle hesap-
lanmıştır. Bu hesaplamalara göre H. persicum  türünün Haziran ve ağustos aylarında su kullanım etkinliği yüksek 
iken, Temmuz ayında E. angustifolia  türünde yüksek çıkmıştır. Diğer taraftan haziran ve temmuz ayında en düşük 
su kullanım etkinliği E. major  türünde iken ağustos ayında en düşük su kullanım etkinliği E. angustifolia’da öl-
çülmüştür (Çizelge 4).



II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
2nd International Drought and Deserification Symposium | 16-18 Eylül 2014 KONYA

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumu

347

I.CİLT

 Çizelge 4. H. persicum, A. arabica, R. pseudoacacia, E. major ve E. angustifolia türlerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ölçülen su kul-
lanım etkinliği. Her bir nokta üç ayrı ölçümün ortalamasını, noktaların üzerindeki çizgiler ise standart hatayı göstermektedir. 

3.1.5. Su Potansiyeli

H. persicum, A. arabica, R. pseudoacacia, E. major ve E. angustifolia türlerindeki sabah ve gün ortası su potansiyeli 
değişimleri Çizelge 5’de gösterilmiştir. Haziran ve Ağustos aylarında gün ortası su potansiyelleri H. persicum’da diğer 
türlere göre daha düşük çıkmış, E. angustifolia ‘da daha yüksek çıkmıştır. Temmuz ayında  gün ortası su potansiyeli A. 
arabica ’da düşük çıkmış, R. pseudoacacia, E. major  türlerinde daha yüksek çıkmıştır.  Temmuz ve Ağustos aylarında 
sabah su potansiyelleri H. persicum’da düşük çıkarken, R. pseudoacacia’da ve  E. angustifolia ‘da yükselmiştir. Sabah 
ve gün ortası su potansiyeli dikkate alındığında su potansiyeli düşük olan H. persicum ve A. arabica  türleri su stresine 
daha dayanıklı iken diğer türlerin su stresine daha az dayanıklı oldukları tespit edilmiştir

.

 

 
Çizelge 5. H. persicum, A. arabica, R. pseudoacacia, E. major ve E. angustifolia türlerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında şafak öncesi 
yani sabah ve gün ortası su potansiyeli ölçümleri. Haziran ayında sadece gün ortası ölçümleri alınmıştır. Her bir birey üzerinde iki farklı ölçüm 
yapılmış ve her bitki türü için en az üç farklı birey basınç çemberi kullanılarak ölçüm yapılmıştır. Her bir bar en az üç farklı bireyin ortalamasını 

göstermektedir. Her gurup içindeki farklı harfler o gurup içindeki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu göstermektedir.   
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3.2. Tartışma

Kocacinar vd., 2008; Osmond vd., 1980’e göre yarı çöl ve çöl alanlarına adapte olmuş H. persicum ile C. turbi-
neum  türleri C4 fotosentez yapmaları ve yüksek su kullanma etkinliğine sahip olmalarından dolayı maksimum 
fotosentez hızlarına 30-35 ºC de gerçekleştirmişlerdir. Daha önceki çalışmalar da C4 bitkilerinin ekolojik ve tak-
sonomik yönden benzer C3 bitkilerine kıyasla daha yüksek su kullanma etkinliğine sahip olduklarını ortaya koy-
muşlardır. Yaptığımız çalışmada da fotosentez hızı 30-35 ºC de C4 bitkisi olan H. persicum’da diğer türlere göre 
en yüksek değer ölçülmüştür. Kocaçınar, Abacı, Kezik, 2010; Abacı, 2009’a göre, gün ortası su potansiyelinde su 
stresi koşullarında H. persicum  türünde bu önemli düzeyde düşük çıkmıştır.  

4. SONUÇ

Yaptığımız bu araştırmada, doğal koşullar altında H. persicum  türünde fotosentez hızı yüksek çıkmıştır. Bunun ya-
nında net fotosentez hızı en düşük olan tür R. pseudoacacia L. olmuştur. Sıcaklık ve su stresi H. persicum türünün 
net fotosentez hızını olumsuz yönde etkilememiştir. Diğer üç tür olan A. arabica, E. major ve E. angustifolia.’da 
sıcaklık artışı ve su stresi net fotosentez hızını azaltıcı etki göstermiştir. Bitkilerin su potansiyeli kuraklığa ve su 
stresine bağlı olarak değişim göstermiştir. Kuraklık ve su stresi arttıkça H. persicum  türünde gün ortası su potan-
siyeli ve sabah su potansiyeli üç aylık periyot içerisinde azalış göstermiştir. R. pseudoacacia L. türünde üç aylık 
periyot içerisinde gün ortası su potansiyelinde azalış görülürken sabah su potansiyeli değerleri artış göstermiştir. 
Bitkilerde suyun sınırladığı verimlilik uygun durumdaki suyun toplam miktarına ve bitkinin su kullanma yetene-
ğine bağlıdır. Su kazanma ve kullanma yeteneği yüksek olan bir bitki kuraklığa daha fazla direnç göstermektedir 
(Taiz ve Zeiger, 2002). Üç ölçüm sonucunda (haziran, temmuz, ağustos) ortalama verimlilikte aylara göre artış 
gösteren tür H. persicum’dur. Diğer türlerde sıcaklık ve kuraklığa bağlı olarak verimlilikte düşüş görülmüştür . Bu 
bölgede yapılacak rehabilitasyon çalışmalarında kuraklık ve su stresine karşı dayanıklı olan ve yüksek verimliliğe 
sahip H. persicum ve benzer özellikler gösteren C4 bitkileri kullanılmalıdır.

İç Anadolu’nun marjinal alanlarından biri olan Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi’ndeki rüzgar 
erozyon sahası hassasiyetle korunmalı ve bu alanda doğal yada ağaçlandırma çalışmaları ile alana uyum sağla-
mış ağaç türleri çoğaltılmalıdır. Bu türler üzerinde yapılacak ekofizyolojik çalışmalar desteklenerek artırılmalı ve 
yöreye ait ekolojik faktörler dikkate alınarak tür çeşitliliği zenginleştirilmelidir. Kuraklığa dayanıklı  Fırat kavağı 
(Populus euphratica Oliv.), Deniz üzümü Ephedra L., Badem (Amygdalus communis), Saplı cehri (Rhamnus peti-
olaris Boiss.), Anadolu alıcı (Crataegus orientalis Pall. Ex M. Bieb.), Dişbudak yapraklı akçaağaç (Acer negundo 
L.), Beyaz çiçekli ılgın (Tamarix parviflora L.)’ türleri bu bölgede yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında kulla-
nılmalıdır. Kuraklığa ve su stresine dayanıklı C4 fotosentetik izyolunu kullanan, daha az stoma açıklığı ve daha 
iyi stomatik kontrole sahip, daha az stoma iletkenliği gösteren ve transpirasyonla daha az su kaybeden türlere ait 
fidanların kitlesel üretilmesi gerekmektedir. Kurak, çorak ve tuz oranı yüksek alanların rehabilitasyonu için kul-
lanılabilecek odunsu türlere en uygun orijin belirlenmeli ve orijin denemeleri kurulmalıdır. Özellikle son yıllarda 
artan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte sosyal baskı ve aşırı otlatma faaliyetlerinin de etkisiyle gittikçe 
kuraklaşan, çölleşen ve çoraklaşan Orta Anadolu’nun marjinal, organik madde ve bitki besin elementlerince fakir 
topraklarının rehabilitasyonu için, sadece kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı genleri taşıyan ve böyle yerlere uyum 
sağlayabilecek odunsu türlerin kullanılması ile başarıya ulaşılabilecektir. Yapılan bu çalışma tür sayısı ve zaman 
periyodu arttırılarak gelecekte yapılacak çalışmalara bir altlık olacak ve genişletilerek kurak ve çorak alanlardaki 
ekofizyolojik parametreleri ortaya koyacaktır. Benzer özelliklerdeki alanlarda yapılacak yeni plantasyonlar için 
fizyolojik parametreler belirlenecek ve kullanılacak doğru türler bu tür çalışmalar sonucunda önerilecektir. 
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EKOSİSTEM MÜHENDİSLERİ: TERMİTLER
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cadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 3 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Konya

Özet

Beyaz karıncalar olarak da bilinen termitler tropik ve subtropik bölgelerde yaygın olarak bulunan sosyal 
böceklerdir. Ahşap malzemelere verdikleri tahribattan dolayı zararlı olarak değerlendirilmekle birlikte, beslenme 
ve galeri açma faaliyetlerinin sonucu toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmektedirler. Olumsuz 
çevre koşullarına da toleranslı olan termitler, kurak ve yarı kurak alanlarda toprağın su içeriğini yükseltmekte 
dolayısıyla vejetatif gelişmeyi teşvik etmektedirler. Üstelik ayrışmaya olan katkısı ve agregatlaşmayı 
artırmaları bakımından çöl ve savana gibi ekosistemlerin kilit taşı konumunda olup, ekosistem mühendisi 
olarak adlandırılmaktadırlar.  Tüm bu faydaları sebebiyle termitler ve/veya termit toprakları sürdürülebilir 
arazi yönetiminde besleyici ve düzenleyici bir unsur olarak kullanılabilmektedir. 

Mevcut derlemede termit faaliyetlerinin toprakta havalanmanın sağlanması, toprak tekstürünün düzenlenmesi, 
organik madde artışı gibi ekosisteme olan etkileri incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: termit, organik madde, ekosistem, ayrışma, toprak

Ecosystem Engineers: Termites

Abstract

Termites known as white ants, commonly found in tropical and subtropical area are social insects. Usually 
described as harmful due to the destruction they give to wood.  However  as a result of feding and gallery 
opening  activities they improve the physical and chemical  properties of soil. Termites are also tolerant to adverse 
environmental conditions and  increase the soil water content and promote vegetative growth in arid and semi-arid 
areas. Furthermore they are keystone position of desert and savannah ecosystems due to increase decomposition 
and agregation so they are called ecosystem engineer. Becasue of all these benefits, termites or termite treated soil 
may be used as nutrients and regulatory ingredient on sustainable land management.

In present review,  the effects of the termite activity on the ecosystem, such as provide soil aeration, regulation of 
soil texture, increase organic material were emphasized. 

Keywords:  termite, organic material, ecosystem, decomposition, soil
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Karıncalara çok benzeyen ve beyaz karıncalar olarak da bilinen termitler Isoptera takımındadırlar. Dünya genelinde 
2800 kadar türü olan (Lewis, 1997) termitler tropik, subtropik ve ılıman bölgelerde yaygın olmak üzere geniş bir 
karasal ekosistemde dağılır ve 3000 m rakıma kadar bulunabilirler (Wood, 1988). 

Termitler koloni halinde yaşayan sosyal böceklerdir. Yuvadaki birey sayısı besin durumuna, toprak çevresine ve 
türe bağlı olarak birkaç binden birkaç milyona kadar değişebilir (Kambhampati ve Eggleton, 2000). Her kolonide 
bir erkek ve bir dişi birey bulunur. Diğer fertler steril olup bir kısmı asker diğerleri işçidir.

Çiğneyici ağız yapısına sahip olan termitler genelde ahşap malzemelerde oluşturdukları tahribat nedeniyle zararlı 
olarak değerlendirilmektedir. Bu yönüyle sadece Amerika’da verdikleri zarar yıllık 750 milyon doları bulmaktadır 
(Beal ve ark., 1989). Ancak termit türlerinin sadece 185 (%7) kadarı zararlı olup geri kalan türler zirai açıdan nötr 
ve doğal habitatlarında önemli ayrıştırıcılardır (Park ve ark., 1994).  Özellikle besin, sıcaklık ve nem açısından pek 
çok olumsuz faktörü içeren çöl ve savana ekosistemlerinin kilit taşı konumundaki Macrotermitinae alt familyasına 
ait türlerin tümsek şeklindeki yuvaları kuraklığı en iyi tolere edecek şekilde tasarlanmıştır.  Aktivitelerinde sıcaklık 
ve neme bağlı olarak dalgalanmalar olsa da (Haverty ve ark, 1974), yüksek toleransları sayesinde kısa sürede tekrar 
aktif hale gelmektedirler. Örneğin New Orleans’da 9 ay süren şiddetli bir kuraklığın termit faaliyetlerini azalttığı, 
kısa süre sonra ise yeniden aktif hale geldiği belirlenmiştir (Cornelius ve ark., 2007). 

Çöl ve savana ekosistemindeki termitler beslenme ve galeri açma faaliyetleriyle toprağın fiziksel ve kimyasal 
özelliklerini iyileştirmekte,  bitkilerde vejetatif gelişmeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca selülozun parçalanması, 
toprak tekstürünün ve neminin düzenlenmesi, toprağın havalanması ve drenajının geliştirilmesine olan katkıları 
termitlerin ekosistem mühendisi olarak tanımlanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada termitlerin ekosisteme 
olan katkıları özetlenmiştir.

TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Termitler açtıkları galerilerle ağır bünyeli topraklarda kabuk tabakasını kırarlar ve toprağın havalanmasını 
sağlayarak sıkışmasını azaltırlar (Pardeshi ve Prusty, 2010). Ayrıca termitler toprak partiküllerini değişik yön ve 
miktarlarda taşırlar (Harris, 1956). Taşınan toprak miktarı türe, habitata ve mevsime bağlı olarak değişiklik gösterir 
(Bagine,1984; Turner ve ark., 2006). Örneğin humusla beslenen termitler yüzeye daha yakın katmanlardan toprak 
taşırken, Macrotermitinae alt familyasına ait türler çok daha derin profilden toprak çıkarırlar. Senegal’de yapılan 
bir çalışmada taban suyu seviyesinden daha aşağı olmak üzere 50 m den taşınma olduğu tespit edilmiştir (Ali 
ve ark., 2013). Taşınan toprak miktarının ise Kenya’nın kurak alanlarında 1059 kg/ha/yıl olduğu (Bagine,1984), 
Sonaran çölünde ise 575 kg/ha/yıl olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir (Nutting ve ark., 1987) (Tablo:1).

Tablo1: Farklı Termit Türlerinin Taşıdığı Toprak Miktarı

Yer Taşınan miktar 
(ton/ha/yıl) Literatür

Sonaran 
Çölü

0,575 Nutting ve ark. (1987) 

Kenya 1, 059 Bagine (1984) 
Quesland 20 Holt ve ark. (1980) 

Termitin yoğunluğu, yuvaların sıklığı ve boyutları taşınan toprak miktarı hakkında fikir verebilmektedir. 
Avustralya’nın tropik bölgelerinde Macrotermitinae alt familyası türleri için ha alanda 1 100 yuva olduğu ve 
taşınan toprak miktarının 62 ton/ha olduğu belirtilmektedir (Lee ve Wood, 1971).

Termitler toprak özellikleri ve iklim bakımından baskı altında olduklarında tüm toprak tipinde aktif olmakla birlikte 
daha çok kili tercih ederler (Harris, 1956) ve yuvalarını ekolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte 
olan (Harris, 1956; Wood, 1988; Konate ve ark., 1999), kil partikülleriyle sağlamlaştırırlar (Holt ve Lepage, 2000). 
Termitler kili yuva içerisinde çimento gibi kullanır ve içerideki kum partiküllerini sürekli dışarı taşırlar (Arshad, 
1981; Sheikh ve Kayani, 1982). Termitlerin bu seçici toprak taşıma özelliği, toprak partiküllerinin dağılımında 
önemli değişikliklere neden olarak toprağın tekstürel yapısını değiştirir (Arshad, 1981; Lal, 1988; Konate ve ark., 
1999). Nitekim Arshad (1981), yaptığı çalışmada termit yuvalarının dış yüzeyinde, nimf  bakım odasında ve kraliçe 
odasında kum/ kil+silt oranını sırasıyla 0.75, 0.39 ve 0.28 olarak belirlemiştir (Tablo:2).  
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Yuvanın kil içeriğinin yükselmesi ve organik maddenin artması strüktür stabilitesini artırır (Jouquet ve ark., 
2004b). Agregatlaşma stabilitesi ve mikro agregatlaşmanın artmasıyla dispersiyon oranı düşmektedir. Dowuona 
ve ark.(2012), dispersiyon oranını termit faaliyetinin olmadığı alanlarda 0.50 den daha yüksek, termit yuvalarında 
ise 0.41 den daha düşük olarak belirlemişlerdir. Termitler toprağı gevşetmeleri, yatay ve dikey yönde taşımaları ve 
zamanla yuvalarının aşınarak etrafa yayılması sonucu toprağı yeniden düzenlerler.

Tablo 2: Bazı Termit Türlerinin Toprak Tekstüründeki Değişime Etkisi

tür
Toprak derinliği*(cm) Toprak tekstürü (%)

Literatür
kum silt kil

Macrotermes michaelseni 2-35 (termit toprağı) 33.0 14.0 53.0 (Arshad, 1981)

7-35 (kontrol) 44.0 20.0 36.0
Odontotermes badius 0-30 (termit toprağı) 57.0 20.0 23.0 (Watson, 1969)

0-30 (kontrol) 83.0 8.0 9.0
Macrotermes bellicosus 0-38 (termit toprağı) 68.0 15.0 17.0 (Watson, 1969)

0-10 (kontrol) 90.0 5.0 5.0

*: kontrol, yakın çevredeki termit faaliyetinin olmadığı topraklardır.

TOPRAĞIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Yapılan araştırmalar termit aktivitesinin toprağın kimyasal özelliklerini değiştirdiğini göstermektedir. 
Quunesland’da termit faaliyetleri neticesinde toprağın besin elementleri içeriğinde 7 kata kadar artış olduğu 
belirtilmiştir (Coventry ve ark., 1988). Yuva içerisinde organik maddelerin ayrışması ve tükrük ile dışkılarla karışıp 
çökelmesinin yuva içerisinde organik C, CaCO3, P, Mg, ve K’yu artırdığı bilinmektedir. 

Her ne kadar fungus yetiştiren türlerin yuvalarının organik madde içeriği başlangıçtaki toprak özellikleri ile 
kıyaslandığında benzer (Eschenbrenner, 1986), daha yüksek (Arshad, 1981; Abbadie ve Lepage, 1989; Jouquet ve 
ark., 2003) veya daha düşük (Arshad, 1988; Brauman ve ark., 2000; Fall ve ark., 2001) olabilmekteyse de  diğer 
termit yuvalarının organik madde içeriğinin termit faaliyetinin olmadığı ve kontrol kabul edilebilecek civarındaki 
topraklarla kıyaslandığında daha yüksek olduğu görülmektedir (Holt ve Lepage, 2000; Ackerman ve ark., 2007). 
Türün beslenme alışkanlığına ve yuvada kullandığı materyale bağlı olarak değişen organik madde artışı özellikle 
savana ekosistemleri gibi organik madde yönünden fakir kumlu topraklarda daha büyük önem kazanmaktadır 
(Braauman ve ark., 2000; Brossard ve ark., 2007). Yuva içerisinde mikro agregatlaşmanın gelişmesi organik 
maddenin korunumunu sağlamaktadır (Fall ve ark., 2001). 

Farklı termit türleri için yuvanın organik C içeriğinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Örneğin Dhembare 
(2013), kontrol alanlarında ve termit topraklarında C içeriğini %0.5 ve % 0.57 olarak bulmuştur ve bu durum 
termit yuvalarının C 

içeriğinin kontrole göre % 11.76 daha yüksek olduğunu gösterir. Benzer şekilde Garba ve ark. (2010), tarım 
yapılan kumlu tarla topraklarıyla termit topraklarının organik C içeriğini sırasıyla % 0.57 ve % 0.74 olduğunu 
belirtmektedir. C içeriğinin yüksek olması işçi bireylerin yuva içerisine bol miktarda organik madde getirmesinin 
bir sonucudur. 
Özellikle humus ve topraktaki diğer organik materyallerle beslenen termitler toprağın organik C ve toplam 
N içeriğini artırmaktadırlar. Örneğin Trinervitermes sp. için toplam N’un 1.5 kat artığı (Wood ve ark., 1983), 
Hodotermes mossambicus (Hagen) (Isoptera: Hodotermitidae) yuvasında 5 kat fazla N olduğu (Hewitt ve ark., 
1990) tespit edilmiştir.  Bu artış özellikle humusla beslenen türlerde çok daha fazla olup, örneğin Cubitermes sp. 
yuvalarında çevreye göre 50 ila 100 kat daha fazla NH4 ve NO3 bulanabildiği tespit edilmiştir (Ndiaye ve ark., 
2004). Yuva içerisinde organik maddenin çürümesi ve amonifikasyon sonucu NH+4 artmakta, amonyumun kil 
minerallerince absorbe edilmekte (Ngugi ve ark., 2011) veya nitrifikasyonla NO-3 a dönüşebilmektedir. Ayrıca 
humusla beslenen termitlerin sindirim sistemlerinde N mineralizasyonu gerçekleşebilmekte olup, Cubitermes sp. 
türlerinin toplam N’un %3’ünü mineralize ettikleri bilinmektedir (Ngugi ve ark., 2011).
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Gholami ve Riazi (2012), termit aktivitesinin topraklarda yarayışlı P miktarını artırdığını bildirmektedirler. Ancak 
bu durum termitin türüne bağlı olarak yuvasında kullandığı materyale göre değişmektedir. Örneğin Macrotermes 
sp. yuvalarında daha fazla kil kullanılması ve yuvaların organik maddece fakir alt topraklarda yapılması nedeniyle 
toprakta P tutumu artarken yarayışlı P oranı daha düşük çıkmaktadır. Öte yandan Trinervitermes sp. ve Cubitermes 
sp. gibi humus ve organik maddeyle beslenen türlerde yarayışlı P oranı artmaktadır (Hernandez ve ark., 2006). 
Benzer şekilde toprakla beslenenlerde  ve bitki artıklarıyla beslenenlere göre daha fazla P birikmektedir (Wood 
ve ark., 1983). Trinervitermes için yarayışlı P içeriğinin 2 kat arttığı Cubitertermes için ise 1.4-6 kat artış olduğu 
belirlenmiştir (Wood ve ark., 1983). Dhembare (2013), termit yuvalarında kontrol topraklarına göre yarayışlı P 
oranında % 18.20 lik bir artış olduğunu (20.13 ve 17.03 mg/g) belirtmektedir. Bir başka çalışmada tarım yapılan 
kumlu topraklarla termit topraklarının P içeriği sırasıyla 0.13 ve 0.36 mg/g olarak bulunmuştur (Garba ve ark.,2010).

Termit faaliyetleri sonucu toprağın K oranında da artış olduğu farklı araştırmalarda belirlenmiştir (Manuwa, 
2009; Gholami ve Riazi, 2012). Dhembare (2013), termit yuvalarında K oranında % 5.5 lik bir artış olduğunu 
belirtmektedir.

Termit faaliyetleri toprakta Mn hariç iz elementleri de artırmaktadır Semhi (2008). Termit faaliyetleri sonucu 
Fe, Zn, Cu sırasıyla % 13.84, 19.75 ve 11.36 oranında artarken Mn ise % 2.9 oranında azaldığı tespit edilmiştir 
(Dhembare, 2013).

Dhembare (2013), Ca içeriğinde % 5.13 lük bir azalma gözlemlediğini belirtmekteyse de Gholami ve Riazi 
(2012), Ca içeriğinin % 27 düzeyinde bir artış olduğunu bildirmektedir. Afrika’da Macrotermitinae, Termitinae 
ve Nasutitermitinae alt familyalarındaki türlerin yoğun olduğu alanlarda  Ca oranında % 232 lik artış olduğu ifade 
edilmektedir (Sileshi ve ark., 2010). Toprakların Mg içeriği ile ilgili çalışmalarda ise termit faaliyetleri sonucu 
artış olduğu (Manuwa, 2009; Garba ve ark., 2010; Gholami ve Riazi, 2012) ve bu artışın % 5.30 (Dhembare 2013), 
%154 oranında (Sileshi ve ark., 2010) olduğu belirtilmektedir.

TOPRAK NEMİNE ETKİLERİ

Termitlerin ve beraber yaşadıkları mikroorganizmaların gelişmesi ve devamlılığı yuva içerisinde nem oranının 
yüksek olmasını gerektirmektedir. Özellikle kurak alanlarda yaşayan çoğu koloni daha derin galeriler açarak, yuva 
içerisinde kil oranını artırarak ve fungus yuvalarını kullanarak nemi yüksek oranlarda tutmaya çalışır (Wood ve ark., 
1983; Turner, 2006). Diğer bazı termit türleri ise vücutlarından bırakılan ve yuva içerisinde mikroorganizmaların 
metabolizma ve solunum faaliyetleri sonucu oluşan suyu dahi kullanabilmektedir (French ve Ahmed, 2010). 
Kurak çevre koşullarında aşırı buharlaşma ile oluşan nem kaybını azaltabilmek için yuva yapımında buharlaşma 
iletkenliği düşük olan ve suyu daha iyi muhafaza edebilen materyaller kullanılır ve yuvaya daha fazla su taşınır 
(Turner, 2006). Turner ve ark., (2001), ormanlık alanlarda ve kurak koşullardaki termit kolonilerinin bir sezonda 
yuvaya taşıdıkları su miktarının sırasıyla 6 ve 25 kg olduğunu belirtmektedirler.

Termitlerin yuvalarında seçici toprak taşıma özelliklerinin sonucu olarak kil oranının yükselmesi ve gözenekliliğin 
azalması hidrolik iletkenliği (K0) düşürmektedir (Dowuona ve ark., 2012).  Hidrolik iletkenliğin düşmesi suyun 
daha yavaş hareket etmesini sağlar ve toprağın su tutma kapasitesini artırır. Savanalarda termit yuvalarının 0-60 
cm derinliğindeki elverişli su miktarının kontrole göre %33 daha fazla olduğunu tespit edilmiştir (Konate ve ark., 
1999).  Ayrıca kil ve organik C’un yükselmesi sonucu solma noktası ve tarla kapasitesinde tutulan su miktarının 
arttığını belirlenmiştir (Garba ve ark., 2010).

 Termitlerin toprağın su durumuna etkisi sadece yuvaların olduğu alanlarla sınırlı olmayıp, yer altında oluşturdukları 
galerilerle çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır (Black ve Okwakol, 1997). Termitlerin galeri açma sırasında 
yüzey geriliminin artması ve makroporların oluşması sonucu yüzey akışı azalır ve infiltrasyon oranı artar. Nitekim 
yapılan çalışmalarda termit faaliyetleriyle infiltrasyon oranının artığı (Mando ve Broussard; 1999), artışın 3-4 
yıllık bir periyotta 1.5-3 kat olduğu ve termitlerin yoğun olduğu alanlarda 10 kata kadar artabildiği (Leonard ve 
Rajord, 2001) bildirilmektedir. 

AYRIŞMA VE SELÜLOZUN SİNDİRİMİ

Termitler kompleks bitkisel materyallerle beslenirler ve bitki hücre duvarlarının başlıca bileşeni olan lignoselülozu 
bol miktarda alırlar. Güçlü yapısı nedeniyle mekanik parçalanmaya dayanıklı olan selülozu kimyasal olarak 
parçalayabilen selülaz enzimini ise sadece bazı fungus ve protozoalar üretebilmektedir. Termitler selülaz 
enzimi üretemezler ancak üreten mikroorganizmalarla mutualist olarak yaşarlar. Bitkisel materyalin termit 
tarafından çiğnenmesi selülaz enziminin kapsama alanını artırır ve mikroorganizmalar salgıladıkları enzimlerle 
selülozu sindirerek daha basit şekerler ve nitrojene dönüştürür. İlkel termitler (Mastotermitinae, Kalotermitidae, 
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Hodotermitidae, Termopsidae, Rhinotermitidae, Serritermitidae familyaları) iç mutualiast olan bağırsaklarındaki 
protozoalar sayesinde selülozdan faydalanırken, yüksek termitler olarak bilinen ve tüm termit türlerinin dörtte üçünü 
barındıran Termitidae familyasındaki türler ise dış mutualist olan funguslardan yararlanırlar. Bu sayede fungus düşük 
nem ve sıcaklık dalgalanmaları gibi uygun olmayan çevre koşullarından korunurken, termitler selüloz ve lignoselüloz 
gibi kompleks bileşenlerden yararlanmış olur. Termit sindirilmemiş bitki materyalleri takviye ederek devamlılığı 
sağlarken fungus sindirilmemiş odunsu materyallerde bol miktarda bulunan polisakkaritleri, oligosakkaritlere 
ve kolay sindirilebilir şekerlere dönüştürür. Termitlerin ayrışmaya katkısı, yağışların çok az olması nedeniyle 
mikroorganizma etkinliğinin sekteye uğradığı çöl ve savana gibi kurak alanlarda çok daha fazladır. Nitekim en yüksek 
termit çeşitliliği Afrika’nın tropikal ormanlarında görülse de ayrışmada ki en büyük katkı savanalarda gerçekleşir ve 
karbon mineralizasyonun % 20’sini karşılar, çok kurak alanlarda ise %90’a çıktığı tahmin edilmektedir.

Şekil 1: Odontotermes sp. türlerine ait bir fungus tarağı

Özellikle Macrotermitinae alt familyasındaki termitlerin Termitomyces (Basidiomycetes) funguslarıyla ilişkileri obligat 
mutualizim olup, yuvalarında fungus bahçesi denilen fungusları yetiştirdikleri özel bölmeler bulunur. Bu termitler yeni 
yuva inşa ettiklerinde işçi bireylerin beslenme faaliyetleri sırasında çiğnemeleri ve yutkunup geri çıkarmaları sonucu 
büzüşmüş nemli odunsu materyallere yine besinle bulaşık olarak getirilen fungus sporlarını bulaştırırlar. Uygun ortamı 
bulan sporlar çimlenir ve hif oluşturarak büzüşmüş yapıyı sararlar. Bu yapıya fungus tarağı adı verilir. Tarağın üzerindeki 
hif gelişimi süngerimsi bir yapı sağlar ve hidrofobik karakter kazandırır. % 35-40 su içeriğine sahip olan taraklar suya 
karşı hidrofobik iken su buharına karşı hidroskobiktir ve yuva neminin % 80’lerde tutulmasını sağlar. Böylece yuvanın 
su dengesini sağlamış olur ve bu sayede termit kurak ekosistemlere daha toleranslı olur. 

BİTKİ VEGETASYONUNA ETKİLERİ

Termitlerin öncelikle toprağın belirli fiziksel özelliklerini geliştirerek ve ardından kimyasal özelliklerini 
iyileştirerek vejetatif gelişimi hızlandırdığı ve sonuçta vejetasyonun zamanla kendi kendini yenilediği iyi bilinen 
bir konudur (Jouquet ve ark., 2004; Traore, 2008; Sileshi ve ark., 2010). Chihuahuan çölünde termit faaliyetlerinin 
engellendiği alanda çok yıllık çayır otlarının tamamen yok olduğu, bitki topluluğunda değişmeler gözlemlendiği 
ve baskın olan bir çalı türünün yoğunluğunda azalma olduğu belirtilmiştir (Elkins ve ark., 1986). Malç malzemesi 
olarak domates tarımında kullanılan termitlerce işlenmiş toprağın diğer organik madde uygulamaları ve normal 
toprağa göre, yaprak sayısını, meyve ağırlığını ve kuru madde oranını artırdığı belirlenmiştir (Garba ve ark., 2010). 
Sahel bölgesindede geleneksel ağaçlandırma çalışmaları ve çölleşme kontrolünde kullanılan Faidherbia albida 
gibi ağaçların termit tepecikleri civarında gelişmelerinin daha hızlı olduğu gözlenmiştir (Vandenbelt ve Geiger, 
1991). Bu durum muhtemelen termit yuvalarının bitkiler için besin deposu niteliğinde olması ve kil içeriğinin 
yükselmesiyle bitkiye elverişli su miktarının artmasının bir sonucudur (Jouquet ve ark., 2011). Kurak savanalarda 
termit yuvaları civarındaki ağaçların yuvalardan sağladıkları su sayesinde yıl boyunca yeşil kalabildikleri tespit 
edilmiştir (Turner, 2006). Ayrıca termitin toprak sıkışmasını azaltması ve havalanmayı sağlaması köklerin daha 
derinlere inmesine imkan vermekte (Pardeshi ve Prusty, 2010) ve kökler termit yuvalarına uzanarak besin 
ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir (Jouquet ve ark., 2011).
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Toprağın mikrobiyal yapısını düzenlemeleri ve ayrışmaya olan katkıları termitlere ekosistem mühendisi sıfatını 
kazandırmıştır. Termitler, toprak özelliklerini ve su dengesini iyileştirerek bozulmuş alanları ıslah edebilmektedir. 
Termit toprakları yüksek oranda kil ve organik madde içermeleri, mikrobiyal aktiviteyi ve agregatlaşmayı 
artırmaları ile çölleşme ile mücadele ve bozulan ekosistemlerin ıslahında da kullanılabilir. 

Ayrıca diğer tarımsal girdilerin (organik gübreler, toprak düzenleyiciler vb.) pahalı olduğu gelişmekte olan ülkelerde 
termit topraklarının alternatif bir girdi olarak istifade edilebilirliği ve gübre malzemesi olarak kullanılabilirliği 
incelenmelidir. Organik tarımda da alternatif bir girdi olarak kullanım imkânları araştırılmalıdır. 

Küresel ısınmaya bağlı olarak termitlerin yıl boyunca aktifliği artabilir ayrıca iklim değişikliğine bağlı olarak 
yayılımın artırması ve daha yüksek rakımlı alanlarda da faaliyet göstermesi beklenmektedir. Çölleşme ile mücadele 
ve bozulmuş ekosistemlerin ıslahında rolleri açısından maksimum fayda sağlamak için termit hareketliğinin 
izlenmesi ve analizi gerekmektedir. Ayrıca termitlerin toprakların karbon tutma oranlarını artırmada ne şekilde 
kullanılabileceği üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Türkiye’de ise henüz termit faunası bile yeterince araştırılmamıştır. Problemli sahalar öncelikli olmak üzere 
Isoptera faunasının belirlenmesi öncelikli bir araştırma konusudur. Ardından sorunlu alanların ıslahında faydalı 
olabilecek türler üzerinde durulmalı ve pratiğe aktarılabilen sonuçlar elde edilmeye çalışılmalıdır.
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ÖZET

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinde yer alan kuraklık tanımına göre kuraklık, arazi ve su 
kaynaklarını olumsuz etkileyen, hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan bir doğa olayıdır. Diğer canlılar gibi 
çevre etkenlerine maruz kalan böceklerde, nicel ve nitel bazı uyumsal değişimlerin görüldüğü bilinmektedir. Küresel 
ısınmanın da etkisiyle sıcaklığın yükselmesi ve yaşanan kuraklık tehdidi böceklerde, deriden su buharlaştırma, 
sosyal arıların yuvalarına su püskürtmesi, kanat çırparak havalandırması, yaz dinlenmesi (aestivation) gibi bir 
takım uyum hareketleri geliştirmesine sebep olmuştur. Diğer canlılarda olduğu gibi vücudunun büyük bir bölümü 
sudan oluşan ve suyu çeşitli yollarla bünyelerine alan böcekler, vücut sularının azalmasına karşı koymak için bazı 
mekanizmalara sahiptirler. Çalışmada, çölleşme ve kuraklığın göstergelerinden yüksek sıcaklık ve susuzluğun 
tesirlerinin, böceklerde meydana getirdiği uyum hareketleri örneklerle birlikte ifade edilmiş ve bu mekanizmaların 
çölleşme, kuraklık ve iklim değişikliği ile karşılıklı etkileşimlerinin açıklanması amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: kuraklık, iklim değişiklikleri, böcek, uyumsal değişimler

Adaptive Changes of Insects Occurring In Arid Environment

ABSTRACT

 Drought in the definition of the United Nations Convention to Combat Desertification is one of the natural events 
which negatively affects water and land resources, and  causes on the degradation of hydrological balance. It’s 
know that insects have some qualitative  and quantitative  adaptive changes which incur environmental effects as 
others living organisms. Insects have developed some adaptive behaviors such as evaporation of water from their 
skins, spraying water upon beehive by bees, flapping ventilation,  aestivation due to the threat of drought and an 
increase in temperature because of the global warming. The most part of Insect body is formed water as other 
living organisms and they get water into their body by various ways and insects have some mechanisms to resist 
the loss of body water. In this study, the effects of high temperature and waterlessness which are the indicators of 
desertification and drought, were explained on the adaptive behaviors of insects with examples and were aimed to 
comparison these changes with desertification, drought and climate change.

Key words: drought, climate changes, insect, adaptive changes
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1. GİRİŞ

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinde yer alan kuraklık tanımına göre kuraklık, arazi ve su 
kaynaklarını olumsuz etkileyen, hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan bir doğa olayıdır. Tarımsal Kuraklık 
ise, bitkinin kök bölgesinde, büyüyüp gelişmesi için yeterli nem bulunmaması durumu olarak tanımlanmaktadır 
(Duygu, 2013). Kuraklık ve çölleşmeye neden olan küresel iklim değişikliği, hava sıcaklığının yükselmesine de 
sebep olmaktadır. Dolayısıyla, kuraklık ve sıcaklık, böcekler üzerine doğrudan ve dolaylı olarak bazı etkilere 
sahiptir (Öner ve ark., 2010).

Diğer canlılar gibi çevre etkenlerine maruz kalan böceklerde, nicel ve nitel bazı uyumsal değişimlerin görüldüğü 
bilinmektedir. En önemli cansız faktör olarak adlandırılan çevresel etmen hiç kuşkusuz iklimdir (Kansu, 1988).

Böcekleri etkileyen cansız iklim faktörlerinden birisi olan sıcaklık etmeninin, böcek ekolojisinde meydana 
getirdiği bazı değişiklikler vardır. Bu etkiler böceğin türüne, türün normal olarak bulunduğu dış sıcaklığa, böceğin 
içerisinde bulunduğu dış sıcaklığa, bu sıcaklıklardaki bulunma süresine, vücut iç sıcaklığına, vücut iç sıcaklığının 
değişme oranına ve düşük sıcaklıkların böcek vücudunda buzlaşmaya sebep olup olmadığı gibi bazı faktörlere 
bağlı olarak değişmektedir. Küresel ısınmanın da etkisiyle sıcaklıkların yükselmesi ve yaşanan kuraklık tehdidi 
böceklerde yüksek sıcaklılara maruz kaldığında korunması için bir takım uyum hareketleri geliştirmesine sebep 
olmuştur (Çizelge 1.1). Bunlar; 

• deriden su buharlaştırma,

• sosyal arıların yuvalarına su püskürtmesi,

• kanat çırparak havalandırma,

• yaz dinlenmesi (aestivation) girmeleri (Ör: Eurygaster spp.(Hem.: Scutelleridae) ve Aelia spp. (Hem.: Pen-
tatomidae)) gibi (Resim 1.1) (Önder, 1982).

Resim 1. Eurygaster spp.(solda) ve Aelia spp. (sağda) (Anonymous, 2014a)
Çizelge 1. M. domestica  L. (Dip: Muscidae)’nın Farklı Sıcaklık Derecelerindeki Durumu (Önder, 1982)

Sıcaklık ºC Durumu Açıklama

  46.5 Sıcaktan ölüm Birkaç dakikada

44.6 Sıcaktan uyuşukluk

40.1 Aşırı çabalar

27.9 Hızlı hareketler En yüksek etkili sıcaklık

23.0 Normal faaliyet Etkili sıcaklık

15.0 Normal faaliyet En düşük etkili sıcaklık

10.8 Zayıf hareketler

6.0 Soğuktan uyuşukluk

-5.0 Soğuktan ölüm 40 dakikada
-8.0 Soğuktan ölüm 20 dakikada 
-12.0 Soğuktan ölüm 5 dakikada
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Çizelge 2. Bazı Böceklerde Ölüme Sebep Olan Yüksek Sıcaklık Derecelerinin En Alt Sınırları (Önder, 2004)

Tür Dönemi Ölüme neden olan  
yüksek sıcaklık (ºC) Ölüm süresi

Ephestia kuehniella Z.    (Lep.: Pyralidae)
Larva 43 Ani

Tettigonia caudata Charp.(Ort.: Tettigonidae)

Ergin 46.6 Ani

Acrotylus insubricus Scop. (Ort.: Acrididae)
Ergin 48.8 Ani

Sitophilus granaria L.   (Col.: Curculionidae)
Ergin 48.9 3 Dakikada

Sitophilus oryzae L.      (Col.: Curculionidae)
Ergin 48.9 1 Saate

Oedipoda miniata Pall. (Ort.: Acrididae)
Ergin 50.8 Ani

Medecticus assimilis Fieb. (Ort.: Tettigonidae)

Ergin 51.5 Ani

Oryzaephilus surinamensis L. (Col.: Silvani-
dae)

Ergin 51.7 Ani

Buprestidae (Col.) Ergin 52 Ani

Tineoa biselliella Humm. (Lep.: Tineidae)
Larva 53.3 31 dakikada

Ostrinia nubilalis Hub. (Lep.: Pyralidae)
Larva 54 15 dakikada

Pediculus humanus L.   (Sip.: Pediculidae)
Ergin/yumurta 55/55-61 5/10 dakikada

Pectinophora gossypiella Saund. (Lep.: 
Gelechidae)

Larva 65-72 1-2.5 dakikada

SICAKLIĞIN BÖCEKLER ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİK ETKİLERİ

BÖCEK METABOLİZMASINDAKİ ETKİSİ

Sıcaklığın yüksek olması metabolizmada karşıt değişmelere sebep olmaktadır. Bazı lepidoptera pupaları (Agrotis 
spp. (Lep.: Noctuidae), Ephestia spp.) yüksek sıcaklıkta oksijen tüketimini artırmakta ve daha fazla yağ kul-
landıklarından ölüm oranı daha fazla olmaktadır (Resim 1.2 ve Çizelge 1.2) (Önder, 1982; Kansu 1988).

Resim 2. Agrotis spp. ve Ephestia spp. Ergin ve Larva Gösterimi (Anonymous 2014f, e)
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BÖCEK HAREKETLERİNE ETKİSİ

 Lymantria monacha L. (Lep.: Lymantriidae)’nın genç tırtılları ile yapılan denemelerde sıcaklık artışının larva-
larının hareketini artırdığı tespit edilmiştir (Resim 1.3) (Önder, 1982). 

Resim .3. Lymantria monacha Ergin ve Tırtılların Gösterimi (Anonymous 2014b, d)

14.1.1. BÖCEK YAPISINA ETKİSİ

14.1.1.1. DROSOPHİLA’NIN PETEK GÖZLERİ

 Sıcaklığın böcek yapısında fenotipik ve kalıcı değişmeler doğurmasına verilebilecek en belirgin örnektir. Bu yapı-
da petek gözleri meydana getiren ‘facet’ sayısı değişmektedir (Resim 1.4) (Önder, 1982; Kansu, 1988).

Resim .4. Drosophila spp. (Dip.: Drosophilidae)’nın Petek Göz Gösterimi (Anonymous 2014e)

BÖCEK VÜCUT RENKLERİ

Sıcaklığın yükselmesiyle birlikte böceklerde mevsime bağlı olarak farklı renkte özellikle açık renkli bireyler 
görülür. Örneğin, Iphiclides podalirius L.  (Lep.; Papilionidae)’un yaz dölü kelebekleri renkleri farklıdır ve  I. 
podalirius ab. smyrnensis olarak adlandırılmaktadırlar (Resim 1.5) (Önder,1982; Kansu, 1988).

Resim 5. Iphiclides podalirius Ergin Bireyleri (Anonymous 2014d)
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Çizelge.3. Değişik Yüksek Sıcaklıklara Maruz Bırakılan Spodoptera exigua Larvalarından Meydana Gelen Pupa Ağırlıkları

Sıcaklık ºC
Pupa ağırlığı (mg)

Dişi Erkek
12.8 54 57

15 65 72

35 79 82

38 79 84

VÜCUT BÜYÜKLÜĞÜ 

Sıcaklık böcek vücutlarının daha iri olmasına sebep olmaktadır. Yapılan Spodoptera exigua Hüb. (Lep.: Noc-
tuidae) laboratuvar denemelerinde yüksek sıcaklıklara maruz kalan larvalardan daha iri pupa meydana geldiği 
görülmüştür (Çizelge 1.3). Ayrıca çöl böceklerinin uzun bacaklı olması yine sıcaklık etmenine bağlanmaktadır 
(Resim 1.6) (Önder,1982; Kansu, 1988). 

Resim.6. Spodoptera exigua Ergin (Üste), Larva (Sol Alt) ve Pupa (Sağ Alt) (Anonymous 2014f, c)

Bazı kınkanatlılarda sıcaklık yalıtkanlığı ile ilişkili elitra altı boşluk, sıcaklık nedeniyle oldukça gelişmiştir (Kan-
su, 1988).

BÖCEK DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİLERİ

 Günlük sıcaklık değişimlerinin, böceklerin farklı davranışlar sergilemesine sebep olduğu bilinmektedir. Bunlar-
dan, Tenebrionidae, Diptera, Hymenoptera gibi akımlarında bulunan bazı tür böcekler ilkbaharda gündüzleri faal 
iken, sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında geceleri faaldir (Önder, 1982).  

BİYOLOJİK OLAYLARIN HIZINA OLAN ETKİLERİ

Bir çok matematiksel formül kullanılarak böcekler için optimum gelişme eşiğin hesaplanmaktadır. Bu hesaplama 
için yapılan deneylerde böceklerin biyolojik faaliyetlerinin ortam sıcaklığına göre değiştiği görülmüştür. 

Örneğin C. capitata (Wied.) (Diptera: Tephritidae) gelişme eşiği 20ºC’de 44,6 gün iken, 35 ºC’de 15 gün olarak 
tespit edilmiştir (Resim 1.7) (Önder, 1982).
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Resim.7. Ceratitis capitata’nın Turunçgil Üzerindeki Larvaları (Solda) Ve Ergin Bireyi (Sağda) (Anonymous 2014c)

BÖCEKLERİN ÜREME GÜCÜNE ETKİSİ

EŞEY ORANI

Sıcaklığın artışıyla birlikte bazı böcek türlerinde eşey oranları da değişmektedir. Örneğin, L. monacha eşey oranı 
%50 dişi %50 erkek iken bu oran sıcaklığın artmasıyla dişi sayısında görülen artış ile değişmektedir (Önder, 1982).

YUMURTA SAYISI

Eşeysel oranın değişmesiyle birlikte dişlerin sayısının artması yanında dişlerin yumurtlama sayısının da arttığı 
kesin olarak bilinmektedir. Bunun sebebi olarak sıcaklığın eşeysel organların fizyolojik aktivitesini artırdığı 
da tespit edilmiştir. Örneğin, Cydia funebrana Tr. (Lep.: Tortricidae) türünde 14-15ºC’den düşük sıcaklıklarda 
yumurtlama dururken, optimum sıcaklıkta 40-50 adet ve hatta 100 adete ulaşmaktadır (Önder, 1982).

DÖL SAYISI

Sıcaklık, böceklerin daha hızlı gelişmesine ve dolayısıyla daha çok döl vermesine sebep olur. Örneğin, C. capita-
ta’nın Cezayir’de 5, Paris’de 2 döl vermesi gibi (Önder, 1982).

SUYUN BÖCEKLER ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİK ETKİLERİ

Atmosferde 3 farklı halde bulunan su iklim etmenlerinden bir diğeri ve kuraklığın etkisini gösterdiği bir faktördür. 
Canlı vücutlarının büyük bir bölümü sudan oluşmaktadır. Bazı böceklerin vücutlarındaki su miktarları çizelge 
1.4’te verilmiştir (Önder, 1982).

Çizelge.4. Bazı Böceklerin Vücutlarındaki Su Miktarları (Önder, 1982)

Böcek Türü Dönemi Su Oranı (%)

Sitophilus granaria Ergin 46-47

Sitophilus oryzae Ergin 48-50

Tenebrio molitor L. (Col.: Tenebrionidae) Ergin 50

Leptinotarsa decemlineata Say.(Col.: Chrysomelidae) Ergin 56-60
Pieris rapae L. (Lep.: Pieridae) Larva 83-84

Antheraea polyphemus Cram.(Lep.: Saturniidae) Larva 90-92

Popillia japonica Newm. (Col.: Scarabaeidae) Larva 78-81
Popillia japonica Pupa 74

Popillia japonica Ergin 66.6

Suyu çeşitli yollarla bünyelerine alan böcekler tabloda da görüldüğü üzere larva döneminde en çok suya ihtiyaç 
duymaktadırlar. Öyle ki türlere göre değişmekle birlikte böcekler, vücut sularının kaybına dayanamazlar. Örneğin, 
L. decemlineata, T. molitor, Ephestia spp. gibi türlerin larvaları sahip oldukları %75’lik vücut suyunun %60’a 
düşmesiyle öldükleri tespit edilmiştir. Bilindiği gibi böcekler oldukça ufak yapılıdırlar ve vücut kitlesi bakımından 
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temas yüzeyleri daha geniştir. Yüzeyin geniş olması ve ince bir kitin tabakası ile kaplı olması suyun saklanmasının 
ne kadar hayati olduğu göstermektedir. Böcekler, vücut sularının azalmasına karşı koymak için bazı mekanizmalar 
gerçekleştirmişlerdir (Önder, 1982).

AZ SU GEÇİREN BİR DERİ

Suyu az geçiren ya da geçirmeyen, böceklerinin çoğunun sahip olduğu ve bu özellikle kurak bölgelerde yaşay-
abilmelerini mümkün hale gelen bir deriye (kutikula) sahiptirler. Burada önemli olan kutikulanın kalınlığı değil, 
epikutikuladaki mum tabakasının kalınlığıdır (Önder, 1982; Kansu, 1988).

VÜCUT İÇERİSİNE YERLEŞMİŞ BİR SOLUNUM SİSTEMİ (TRACHAE) 

Su kaybının az olmasını sağlayan yapılardan birisi trake solunum sistemdir. Ayrıca fazla kuru havalarda stigma 
denilen açıklıklar kapatılarak su kaybı önlenmektedir. Stigmaların önemini test eden bir deneyde, %5 CO2’de 
bayıltılan ve bu yolla stigmaların kapatılması engellenen T. molitor larvalarının, normalden 2,5 kat daha fazla su 
kaybettiği saptanmıştır (Resim 1.8)  (Önder, 1982; Kansu, 1988).

Resim .8. Tenebrio molitor Ergin (Sol) ve Larvaları (Sağ) (Anonymous 2014c)

SU TUTMAYI SAĞLAYAN ÖNLEMLER

Diğer önlemlerden birisi de ürik asit gibi boşaltım ürünlerinin kuru olarak atılmasıdır (Önder, 1982).

HAREKETLERİN YAVAŞLATILMASI

Hareketlerin yavaşlatılması veya tamamen durması tipik bir uyum hareketidir ve su kaybını önleyici önlemlerden 
birisidir. Bunun en tipik örneği Aelia spp. ve Eurygaster spp. türlerinin (aestivation) yazlama hareketidir (Resim 
1.1). Fazla kurak topraklarda toprak nematodlarının ‘kist’ durumunda yıllarca kalıp canlılıklarını muhafaza etmel-
eri diğer bir uyum örneğidir (Önder, 1982; Kansu, 1988).

NEMLİ YERLERDEN YAŞAMA VE GECELERİ FAALİYET GÖSTERME

Nemin bulunduğu oyuk ve galeri gibi yerlerde su kaybını önlemek için yaşayan böcekler vardır. Nemin yükseld-
iği gece saatlerinde harekete geçme kurak bölgelerde hayatta kalma adına alınan diğer önlemlerdendir. Örneğin, 
birçok noctuid (gece kelebeği) larvaları bitki dibi döküntülerinde gündüzleyip gece faaliyet göstermektedirler. 
Ayrıca Culex pipiens L. (Dip.: Culicidae) sinek türü bu uyum hareketine örnek olarak verilebilir (Resim 9) (Önder, 
1982; Kansu, 1988). 

Resim.9. Culex pipiens Türü Ergin Bireyleri (Anonymous 2014c)
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NEMİN İDARESİ

Ortam neminin idaresinde verilebilecek en iyi iki örnek termit ve karıncalardır (Resim 1.10). Yapmış oldukları 
yuvalar kurak iklimde yaşama açısından oldukça ileri yaşam şekilleridir (Kansu, 1988).

Resim 10. Termit (solda) ve karınca yuvaları (sağda) (Anonymous 2014c)

GÖÇ ETME

Bazı böcekler ise suyun azalmasını ile bulundukları ortamdan göç etmektedirler. Bunlara fazla kurak bölgelerdeki 
çekirge hareketleri örnek verilebilir (Önder, 1982; Kansu, 1988).

BESİN SUYUNDAN YARARLANMA VE BESİN METABOLİZMASINDAN SU SAĞLAMA

Özellikle kuru besinle beslenen böcekler, karbonhidratların ve yağların parçalanması, hidrojenin böcek vücudunda 
oksitlenmesi ile metabolizma sonucu ortaya çıkan sudan faydalanırlar. Örneğin, pirinç zararlısı S. oryzae’de %43-
50 su bulunurken, besini olan pirinçte %15-16 kadar su bulunmaktadır (Önder, 1982). 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Diğer  tüm canlılar gibi çevrenin olumlu/olumsuz etkenlerine maruz kalan böcekler, bir takım  uyum hareketleri 
geliştirerek hayatta kalma çabası göstermektedirler. En önemli cansız çevresel etmen olan iklim, bu adaptasyon-
ların ortaya çıkmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir. İklim faktörlerinden sıcaklık, böcek metabolizmada 
karşıt değişmelere sebep olurken, su, diğer canlılar gibi vücutlarının büyük bir bölümü sudan oluşan böcekler için 
kilit nokta oluşturmaktadır. Meydana gelen tüm uyum hareketleri böceklerin olağanüstü hayatta kalma mücade-
lesi olarak görülebilir.  Böcekler gibi tüm dünyayı tehdit eden kuraklığın şiddeti bu uyum hareketleri ile tespit 
edilebilir ve ekosistem açıdan önemli olan böcekler daha yakından izlenebilir. Böceklerin düşmandan kaçış için 
salgıladıkları feromonlar gibi kuraklık açısından sergiledikleri bu uyum davranışları, bizler için önemli birer sinyal 
olarak yorumlanabilmelidir.
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Özet

Küresel ısınma doğal ve tarımsal ekosistemleri etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Genellikle küresel 
ısınmaya üç dominant değişken sebep olmaktadır. Bunlar; Karbondioksit artışı, yağış rejimlerinin bozulması ve 
sıcaklıkta meydana gelen değişikliklerdir. Yağış rejimlerinin bozulması ve sıcaklıkta meydana gelen değişimler 
beraberinde kuraklığı da getirmektedir. Küresel ısınma senaryoları Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu özellikle 
orta enlemlerde daha sık ve daha uzun süreli kuraklıkların olabileceğini öngörmektedir. Kuraklığın böcekleri 
doğrudan ya da konukçu bitkileri üzerine olan etkileriyle dolaylı olarak etkileyebileceği düşünülmektedir. Kuraklığın 
böceklerin gelişebilmesi için daha uygun sıcak bir ortam sağlayabileceği, kuraklık stresi çeken bitkilerin böcekler 
için daha çekici ya da uygun olabileceği, ayrıca kuraklığın doğal düşmanları da olumsuz yönde etkileyebileceği 
düşünülmektedir. Çalışmada, küresel ısınma sonucu meydana gelen kuraklığın böceklerin davranış ve fizyolojileri 
üzerine olan etkileri örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Böcek, Kuraklık, Küresel ısınma 

Effect of Drought on Insects

Abstract

Global warming is one of the most important factors that affect the natural and agricultural ecosystems. Generally, 
three dominant variables lead to global warming. These are; elevated carbon dioxide, altered rainfall patterns and 
changes in temperature. Altered rainfall patterns and changes in temperature also bring with it drought. Global 
warming scenarios predict more frequent and extended droughts, especially in the mid-latitudes which Turkey is 
also located within. It’s thought that drought may affect the insects directly or indirectly through effects on their 
host plants. Drought may provide a more favorable thermal environment for growth of insects, drought-stressed 
plants may be more attractive or acceptable for insects, and drought may have an adverse effect on natural enemies. 
In this study, effects of drought that occurred as a result of global warming on insect’s behavior and physiology 
were explained with examples.

Keywords: Insect, Drought, Global warming

1.GİRİŞ

Son yüz yıl içersinde, dünya ortalama yüzey hava sıcaklığı 0.81 °C artmıştır ve yapılan modellemelere göre 21. 
yüzyıl sonuna kadar ise 1.1-6.4 °C artacağı (IPCC, 2007; Jamieson ve ark., 2012), ayrıca CO2 seviyesinde ve bazı 
ekstrem hava olaylarında artış meydana geleceği tahmin edilmektedir (Scherber ve ark., 2013). İleriye yönelik iklim 
modellemelerinde ortalama sıcaklığın artmasına ilave olarak sıcak hava dalgaları gibi ekstrem sıcaklık olaylarının 
sıklığı ve şiddetinin de artacağı tahmin edilmektedir. Yağışlarda meydana gelecek değişimlerle ilgili yapılan 
tahminler sıcaklıkla ilgili yapılan tahminlere göre daha az kesinlik göstermektedir ve yapılan bazı projeksiyonlarda 
ise kuraklığın oldukça etkili olacağı yönünde olmuştur. Örneğin yıllık yağışsız geçen gün sayısının ve kuraklıktan 
etkilenecek toplam alanın artacağı düşünülmektedir. Dünya genelinde, 1970 yılından günümüze kuraklıktan 
etkilenen toplam arazinin ikiye katlandığı bilinmektedir (Jamieson ve ark., 2012).

Küresel ısınma nedeniyle dünya yüzeyine düşen ortalama yağışın artacağı ancak bazı bölgelerde ise kuraklığın 
daha şiddetli olacağı tahmin edilmektedir. Her ne kadar bunlar tahmin gibi görünse de geçtiğimiz yüzyılda dünya 
yüzeyine düşen ortalama yağış %1 oranında artmıştır. Bu artış daha çok kuzey yarım kürede olmuştur. Örneğin, 
Amerika’da bu artışlar %10 civarında olmuş ve ekstrem yağışlar eskiye oranla daha fazla görülmüştür. Bunun yanı 
sıra subtropik ve tropik bölgeler ise daha kurak geçmiştir. 1980’lerin ortasından itibaren İsviçre Alp’lerindeki kar 
sezonu ve kar miktarında da önemli düşüşler görülmüştür (Samways, 2005; Ögür ve Tuncer, 2011).
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Böcekler tür sayısı bakımından çok üstün bir konuma sahip soğukkanlı organizmalardır. Vücut sıcaklıkları 
yaklaşık olarak çevre sıcaklığı ile aynıdır. Bu nedenle küresel iklimde görülen değişikliklerin en fazla etkili olması 
beklenen canlı gruplarının başında böcekler gelmektedir (Harrington ve ark., 2001). Yapılan iklim değişikliği 
senaryolarına göre yaz kuraklıklarının hem sıklığının hem de şiddetinin artacağı ve sıcak hava dalgalarının 
olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıra dışı ve oldukça geniş alanları etkileyebilecek iklim olaylarının gerçekleştiği 
alanlardaki ekosistemi de etkileyeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla su stresi ve yüksek sıcaklığın hem bitkileri 
hem de üzerinde yaşayan böcekleri etkilemesi kaçınılmazdır (Rouault ve ark., 2006).

Bu derlemede kuraklık sonucu ortaya çıkan değişimlerin böceklerin davranış ve fizyolojilerini nasıl etkileyebileceği 
üzerinde durulacaktır.

2. KÜRESEL ISINMA SONUCU MEYDANA GELEN KURAKLIĞIN BÖCEKLERE ETKİSİ

Kuraklığın böceklerin yaşadığı çevreye, konukçu bitkilere, doğal düşmanlara ve böceklere olabilecek muhtemel 
etkileri Şekil 1’ de gösterilmiştir. 

2.1. Kuraklığın böcek gelişimine etkisi 

Böceklerin çok sınırlı bir ısı düzenleme kapasiteleri bulunmaktadır. Kuraklıkla birlikte artan hava sıcaklığı 
ve konukçu bitki sıcaklıkları böceklerin optimal sıcaklığa daha yakın bir sıcaklıkta büyüme ve üremelerini 
sağlayabilir. Sıcaklıkta meydana gelen küçük değişiklikler böceklerde büyük etkilere sebep olabilmektedir çünkü 
sıcaklık böceklerin davranışlarını, dağılımını, gelişimini, hayatta kalmalarını ve üremelerini etkileyen en önemli 
çevresel faktörlerdendir (Ögür ve Tuncer, 2011). Sıcaklığa bağlı olarak bütün böceklerin gelişme oranları genellikle 
sigmoid bir artış gösterirken, hayatta kalma ve doğurganlıkta genellikle S ya da kubbe şeklinde bir artış gösterir. 
Yapılan bir çok çalışma göstermiştir ki besin kalitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan optimal bir sıcaklıkta 
tutulan böceklerin daha hızlı geliştikleri ve daha büyük oldukları, ölüm oranlarının daha az olduğu ve birim alana 
daha fazla yumurta bıraktıkları belirlenmiştir (Mattson ve Haack, 1987).

Böcek popülasyonları iklim koşullarında meydana gelen değişikliklere karşı çok çabuk ve hızlı bir şekilde 
tepki vermektedirler. Genellikle daha sıcak ve daha kuru havaların böceklerin gelişme oranlarını artırdığı ve 
bazı durumlarda salgınlara sebep olduğu bilinmektedir (Rouault ve ark., 2006). Sıcaklığın böceklerin optimum 
gelişme seviyesine doğru artması yumurta ve larva gelişme dönemlerini hızlandırmakta ve böylece parazit ve 
predatörlere karşı en hassas olduğu gelişme dönemlerinde geçirmiş olduğu süreyi azaltarak hayatta kalma şanslarını 
artırmaktadır. Multivoltin türlerde ise daha kısa gelişme süreleri yılda verdikleri döl sayılarının artmasına sebep 
olmaktadır (Yamamura ve Kiritani,1998; Rouault ve ark., 2006). 

Mevcut veriler göstermektedir ki kuraklık stresi bitkilerde zararlı olan böceklerin salgın yapmasını teşvik 
etmektedir. Böcek salgınları ile kuraklık arasında bir bağlantı bulunmaktadır ve genellikle salgınların hemen 
öncesinde alışılmadık sıcaklıklar ve kuru hava görülmektedir. Böceklerin kuraklığa karşı vermiş olduğu tepkilere 
bakıldığında öncelikle şartların böcek kolonizasyonu ve üremesi için uygun olmasıyla birlikte belirli bir seviyeye 
kadar arttığı ancak daha sonra azalma olduğu görülmüştür. Bu nedenle şiddetli ve uzun süreli olan kuraklıklar hem 
böcekler hem de beslendikleri bitkileri zayıflatmakta hatta ölümlerine sebep olabilmektedir. 

Scherber ve ark. (2103) yapmış oldukları çalışmada gelecek iklim koşulları altında bitkilerde zararlı olan 
böceklerin ağırlıklarının ve hayatta kalmalarının azalacağını belirlemişlerdir. Artan CO2 ve kuraklığın Lochmaea 
suturalis (Coleoptera: Chrysomelidae) larvalarının ağırlığı ve hayatta kalmasını olumsuz yönde etkilediğini, 
sıcaklığın ise diğer iki değişkenle olan kombinasyonlarına bağlı olarak olumlu ve olumsuz olarak etkilediğini 
belirlemişlerdir. CO2 böcekleri doğrudan öldürmemekte, bitki kimyasında meydana getirdiği değişiklerle dolaylı 
olarak öldürmektedir. Aynı durum kuraklık için de geçerlidir. Kuraklığın hem toprak hem de bitki yapraklarının su 
içeriğinde meydana getirdiği değişiklikler böcekleri olumsuz yönde etkilemektedir. 

2.2. Kuraklık stresine maruz kalmış bitkilerin böceklere etkisi

Kuraklık stresi yaşayan bitkilerdeki yaprakların sararması, daha yüksek sıcaklıklar ve daha fazla kızılötesi 
yansımalar bu bitkileri böceklere karşı daha çekici ya da daha uygun yapabilmektedir. Böcekler sahip oldukları 
duyu organları sayesinde sıcaklık, akustik, biyokimyasal ve elektromanyetik uyarıları belirleyebilmektedirler. 
Elektromanyetik uyarılar normal görüntü ve kızılötesi algılayıcılarıyla elde edilenleri içermektedir. Birçok böceği 
sarı tonlar cezp etmektedir ve diğer bazı böceklerin de sıcaklık ve kızılötesi algılayıcıları bulunmaktadır. Örneğin 
Melanophila acuminata (Col.: Buprestidae)’nın  sahip olduğu kızılötesi algılayıcılar, yumurtalarını koyacağı 
konukçu bitkisini bulmasında yardımcı olmaktadır (Evans ve Kuster, 1980).
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Böceklerin konukçu bitkilerini bulmasında ve kabul etmesinde bitki kimyasal bileşiminin oldukça büyük bir 
önemi vardır. Kuraklık stresi bitkilerin biyokimyasal bileşimini artırmaktadır. Strese girmiş bitkilerdeki kimyasal 
karışımda meydana gelen kantitatif ve kalitatif değişimler bu bitkileri böceklere daha uygun hale getirmekte 
ve daha fazla cezp etmektedir. Böceklerde bulunan kemoreseptörler özellikle bu tür değişimlere karşı oldukça 
hassastırlar. Bitkilerde beslenen böceklerde bitki ozmolitlerini saptayacak duyu sensörleri bulunmaktadır ve bu 
sensörlerle belirlenen bileşimlerin büyük bir çoğunluğu böceklerde beslenmeyi artırıcı etki yapmaktadır. Kuraklık 
süresince bitkide ozmolitlerin artması, bu bitkilerin daha fazla böcek tarafından ziyaret edilmesine ve böcekler 
tarafından daha fazla yenmesine sebep olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda böcekleri teşvik eden bu bileşimlerin 
strese girmemiş bitkilerdeki seviyesinin optimal sevinin altında olduğu belirlenmiştir. Örneğin Choristoneura 
fumiferana larvaları Abies balsamea ağaç yapraklarındaki en yüksek beslenmelerini 0.01-0.05 M sakkaroz 
olduğunda gerçekleştirirken, strese girmemiş ağaçlardaki sakkaroz seviyesi 0.004-0.011 M arasında yer almaktadır. 
Kuraklık stresi ağaçlardaki sakaroz seviyesini artmış ve bu da larvaların daha fazla beslenmesini teşvik etmiştir. 
Benzer durumlar diğer böceklerde de görülmektedir, örneğin Locusta migratoria (Orthoptera: Acrididae) ve bazı 
lepidopteralarda yüksek sakkaroz seviyelerinde daha fazla beslendikleri belirlenmiştir (Mattson ve Haack, 1987).

Böceklerin beslenme şekilleri de kuralıktan etkilenmelerinde önemli rol oynar. Örneğin bitkilerin orta şiddette su 
stresine girmiş olması ağaç kurtlarının beslenmesini sınırlandırırken, kuraklık nedeniyle yapraklarda çözünen azot 
konsantrasyonun artmış olması yapraklarda larvaların beslenmesini artırmaktadır. Ancak şiddetli su stresinde ise 
konukçu kalitesinin bozulmuş olması nedeniyle her iki böcek türünün beslenmesi azalmaktadır (Rouault ve ark., 
2006). Genellikle yazıcı böcekler ve ağaç gövde kurtları kuraklıktan olumlu şekilde yararlanacaklardır. Ayrıca 
bitki özsuyunu emen böceklerde su stresine girmiş bitkilerde daha iyi beslenmektedirler (Jactel ve ark, 2012). 
Koricheva ve Larson (1998) ile Huberty ve Denno (2004) yapmış oldukları meta-analizde su stresine girmiş 
bitkilerde yapraklarda galeri açarak, yaprakları yiyerek ve gal oluşturarak zarar yapan böceklerin olumsuz olarak 
etkilendiğini belirlemişlerdir. 

Yüksek sıcaklık ve kuraklık neredeyse ağaçlarda meydana gelen bütün faaliyetleri etkilemektedir. Ağaçların 
fizyolojisi, biyokimyası ve fenolojisi üzerindeki etkilerinden dolayı bitkinin odun, yaprak ve özsuyunun 
besin kalitesinde değişiklikler meydana gelebilmektedir. Ayrıca bitkilerin mekaniksel ve kimyasal savunma 
mekanizmaları da kuraklık ve sıcaklıktan etkilenebilmektedir (Rouault ve ark., 2006; Şimşek ve ark., 2010).

İklim değişikliği, özellikle kuraklığın görülme sıklığında meydana gelen artış nedeniyle bitkilerin su durumu ve 
fizyolojisinde meydana gelen değişimler, bitkilerin böcekler tarafından zarar görmesini etkilemektedir. Örneğin 
kuraklık stresi çeken alaçam ve çam ağaçlarının yazıcı böceklere (Coleoptera: Scolytidae) karşı dayanıklılığının 
azaldığı bilinmektedir (Jamieson ve ark., 2012).

Kabuk böceklerine karşı ibreli ağaçların savunma yetenekleri; orta derecede su stresinde bulunması durumunda 
artmasına karşın, şiddetli su stresinde azaldığı gibi, ağacın mekanik savunma yöntemlerinden olan reçine oluşumu ve 
salgılanmasının da olumsuz yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Şiddetli stres altında bulunan bazı konukçularda, 
konukçu direncinden sorumlu olan sekonder metabolit yoğunluğunun artması da, ağaçların zararlılara karşı 
direncini azaltabilir. Ağaç dokusunda su konsantrasyonunun azalmasına bağlı olarak besin kalitesinin de azaldığı 
ortaya konulmuştur. Stresli ortamda bulunan ağaçların odun dokusu, sekonder zararlıları çeken kimyasal bileşikleri 
de yaymaktadır (Şimşek ve ark., 2010).

Fransa’da 2004 yılında, Ips typographus L. (Coleoptera: Scolytidae) populasyonunun, 2003 seviyesine göre 
artış gösterdiği kaydedilmiştir. Bu artışın, kuraklıkla ilgisi olduğu düşünülmektedir. Bu varsayıma göre, stres 
olayından sonra ağaçlar, kabuk böceklerine karşı 1–2 yıl süre ile duyarlı olacağından 2005 yılında da popülasyon 
yoğunluğunun artış göstermesi beklenebilir. Nitekim 2005 yılında da kabuk böcekleri tarafından verilen zararın 
ciddi olduğu rapor edilmesi, bu varsayımı doğrulamıştır. Son çalışmalarda, orta derecede su stresinin, fungus 
taşıyan scolytidlere karşı ağaçların direncini arttırmasına karşın, şiddetli veya uzun süren streslerin direnci azalttığı 
ortaya konulmuştur (Şimşek ve ark., 2010).

Kuraklık, bitkilerin yapraklarındaki nitrojen miktarının artırmak suretiyle besleme kalitesini artırarak böceklerin 
beslenmesini teşvik edebilirken, yapraklarındaki düşük su miktarı ve ikincil metabolitlerin konsantrasyonlarının 
artmasıyla da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Yapraklardaki düşük su miktarı afitler gibi sokucu emici ağız 
yapısına sahip böcekleri etkilediği gibi yapraklarda beslenen larvalar için de oldukça önemlidir. Özellikle genç 
larva dönemleri yaprakların beslenme kalitesine oldukça hassastırlar (Rouault ve ark., 2006). Kuraklık süresince 
artan nitrojen miktarı genellikle böceklerin beslenmesini teşvik edebilir ancak tüketim oranlarındaki artışa 
rağmen gelişme yavaşlayabilmektedir çünkü strese girmiş bitkilerdeki düşük su içeriği ve ikincil metabolitlerin 
konsantrasyonlarının artmış olması nitrojenin etkinliğini azaltmaktadır. Yapılan çalışmalar, kuraklık süresince 
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bitkide artan kullanılabilir nitrojen miktarının böceklerin gelişmesi ve üremesini artırabileceğini ve bunun da 
popülasyonların salgın yapmasını teşvik edebileceği belirlenmiştir (Huberty ve Denno, 2004).

Kuraklık stresine girmiş bitkiler böceklerin gelişmesi, hayatta kalması ve üremesi için daha uygun olabilir 
çünkü bu tür bitkilerde bitki besinleri daha konsantredirler veya daha dengelidirler. Bu durum daha çok odunsu 
bitkilerde beslenen böcekler için önemlidir çünkü nitrojen, şeker ve mineral miktarları çoğu zaman optimumdan 
daha az bulunur. Yapılan birçok araştırmada kuraklık stresine girmiş bitkiler üzerinde beslenen birçok Homoptera, 
Lepidoptera ve Orthoptera takımına ait çeşitli böceklerin gelişme oranlarının, hayatta kalma oranlarının ve üreme 
güçlerinin arttığı belirlenmiştir. Ancak bazı böceklerde ise durum tam tersine olmaktadır. Örneğin afitler ve kırmızı 
örümcekler aşırı kuraklık stresine girmiş bitkilerde beslendiğinde gerek turgor basıncının azalması gerekse hücre 
özsuyu vizkozitesinin artması gibi nedenlerle hayat süreleri kısalmakta ve üreme güçleri de azalmaktadır. Bazı 
bitkiler aşırı kuraklık süresince savunma mekanizmalarının zayıflamasından dolayı belirli böceklere karşı daha 
hassas hale gelmektedir. Örneğin kozalaklı ağaçlarda kuraklık nedeniyle oleoresin üretiminde azalma meydana 
gelmekte bu da Scolytidae familyasının  (Coleoptera) ve bazı Lepidoptera larvalarının daha iyi kolonize olmasına 
neden olmaktadır (Mattson ve Haack, 1987).

2.3. Kuraklığın mutualistik mikroorganizmalara ve doğal düşmanlara etkisi

Kuraklık, böceklerin endo ve ekzo simbiyotik olarak yaşadıkları mikroorganizmaların bulundukları çevre 
koşullarını değiştirmek suretiyle dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Birçok mikroorganizmanın optimum gelişme 
sıcaklığı 25-30 °C arasındadır. Kuraklık nedeniyle artan sıcaklıklar da bu mikroorganizmaların gelişmesini teşvik 
edecektir. Aynı şekilde kuraklık stresine girmiş bitkilerdeki meydana gelen bazı kimyasal değişimler de mikrobiyal 
gelişmeyi artıracaktır. Örneğin kuraklık stresine girmiş ağaçlarda genellikle iç kabuk ve kabuk altı tabakalarındaki 
glukoz ve fruktoz miktarı artmaktadır. Bu şekerler, Dendroctonus frontalis  (Coleoptera: Scolytidae) ile dış 
simbiyotik bir ilişkisi olduğu Ceratocystis minor  fungusu için en kolay elde edilen karbon kaynağıdır 
(Mattson ve Haack, 1987).

Kuraklık süresince devam eden yüksek sıcaklıklar, böceklere doğal düşmanlarından kaçma fırsatı verebilmektedir. 
Örneğin Choristoneura fumiferana (Lepidoptera: Tortricidae)’nın optimum gelişme sıcaklığı 27 °C iken, paraziti Nose-
ma fumiferanae (Microsporidia: Nosematidae)’ nın optimum gelişme sıcaklığı ise 23 °C’ nin altındadır. Benzer bir ilişki 
Oligonychus pratensis (Acarina: Tetranychidae) ile predatörü arasında bulunmaktadır (Toole ve ark., 1984). 

Ayrıca kuraklığa bağlı düşük nem ve yüksek güneş ışığı seviyeleri patojenlerin miktarını ve virülensliğini 
azaltabilir. Örneğin, kuraklık fungal hastalıkları sınırlandırabilir çünkü fungus sporlarının böcek integümentine 
penetrasyonu ve sporun çimlenebilmesi için yüksek neme ihtiyacı vardır. Benzer bir şekilde, bakteriyel ve viral 
hastalıklar da kuraklık süresince azabilirler çünkü birçoğu yüksek ultraviyole radyasyon seviyelerinde inaktiftirler. 
Bu nedenlerle doğal düşmanlar kuraklık süresince daha az etkili oldukları için zararlı böcekleri kontrol altına 
alamazlar ve salgınlar kaçınılmaz hale gelebilir (Mattson ve Haack, 1987).

Kuraklık, böcek popülasyonlarını dolaylı olarak da etkileyebilir. Kuraklık nedeniyle azalan bitki kalitesi böceklerin 
gelişme oranlarını düşürebilir. Uzayan bu gelişme süresi böceklerin parazitoit saldırısına maruz kaldığı süreyi 
artırmakta ve böylece parazitlenme oranı artmaktadır (Rouault ve ark., 2006).

3. SONUÇ

İklim değişikliği senaryoları Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu özellikle orta enlemlerde daha sık ve daha uzun 
süreli kuraklıkların olabileceğini öngörmektedir. 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. Görüldüğü üzere Tarım ve Ormancılığımızı bekleyen ve insanlık 
için önemli bir tehdit de Küresel iklim değişikliğidir. Küresel iklim değişimiyle birlikte sert ve devamlı esecek 
rüzgârlar, suyun topraktan daha hızlı bir şekilde buharlaşmasına yol açacak, bu da bazı bölgelerin eskisinden daha 
kurak olmalarına neden olabilecektir (Şimşek ve ark., 2010).

Birçok belirsizliklerine rağmen, küresel ısınmanın bitkilerde zararlı böceklerin gelişmesine, üremesine, hayatta 
kalmasına vb. etkisinin olduğu ve olacağına dair bir fikir birliği bulunmaktadır. Yapılan iklim değişikliği senaryoları 
yaşanan kuraklıkların önümüzdeki yıllarda daha sık olacağını göstermektedir. Böcekler bu olumsuz şartları kendi 
lehlerine çevirebilecek oldukça yüksek adaptasyon yeteneklerine sahiptirler. Üst üste kurak ve sıcak geçen yazlar 
bazı türlerin popülasyonlarında ani değişimlere sebep olabilecek ve böcek salgınları görülebilecektir. Bu durum da 
ekosistemde kompleks değişikliklere sebep olacaktır ve bu nedenle koruyucu stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.
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ÇUMRA OVASI’NDA BUĞDAY TARIMI YAPILAN ALANLARDA MİKORİZAL 
SPOR DAĞILIM DURUMU
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ÖZET

 Mikorizal sporların bio çeşitlilik ve dağılımları farklı ekosistemlerde ve bu ekosistemlerdeki bitki topluluklarının 
tür ve varlığına bağlı olarak değişim göstermektedir. Bitki ile mikorizal spor arasında iyi bir etkileşim olduğunda; 
her koşulda özellikle kuraklık şartlarında infekte olan bitkide infekte olmayan bitkilere oranla kuraklık başta olmak 
üzere diğer tüm olumsuz çevre koşullarına karşı dayanım daha iyi olmaktadır.

 Yapılan bu çalışmada buğday tarımının yoğunlukta olduğu Çumra Ovasındaki Çumra, Alibey ve Alemdar toprak 
serilerinde mikorizal fungus (MF) spor dağılımı belirlenmiştir. Mikorizal spor varlığı toprağın bir çok özelliklerine 
bağlı olarak değişmekle birlikte; çalışma yapılan 3 farklı seride belirlenen spor sayısının toprakta bulunması 
gereken optimum seviyenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Serilerin spor dağılımı arasındaki fark istatistiksel 
olarak önemli bulunmamıştır (P<0.01 ve P<0.05). Ancak ortalama spor sayısı bakımından; Alemdar serisi > Alibey 
serisi > Çumra serisi (132.81>113.97>109.731 adet/10 g toprak) olarak kaydedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikoriza, spor, dağılım, Çumra Ovası, buğday.

Distribution of Mycorrhizal Spores in Areas in the Çumra Plain Where Wheat is Cultivated

ABSTRACT

Biodiversity and distributions of mycorrhizal spores exhibit variation in different ecosystems and depending on the 
kind and presence of plant communities in these ecosystems. When there is a good interaction between a plant and 
mycorrhizal spores, resistance against all unfavorable weather conditions, above all drought, is better in infected 
plants than in uninfected plants in all circumstances, especially drought.

 In this study, which we conducted in the Çumra Plain, where wheat is cultivated in large amounts, distribution 
of mycorrhizal fungus (MF) spores in Çumra, Alibey and Alemdar soil series was determined. Although presence 
of mycorrhizal spores varies depending on different properties of soil, it was found that the number of spores 
determined in the 3 series on which the study was conducted was above the optimum level that was supposed to 
exist in soil. The difference between the distributions of spores in the series was not found to be significant (P<0.01 
and P<0.05). However,  the order of the series was identified as Alemdar series > Alibey series > Çumra series 
(132.81>113.97>109.731 number/10 g soil) in terms of average spore numbers.

Key Words: Mycorrhiza, spore, distribution, Çumra Plain, wheat.
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1.GİRİŞ

Birçok kurak ve yarı kurak alanlarda susuzluk tarımsal üretimi sınırlandıran önemli bir faktördür. Kurak koşullarda 
yetiştirilen bitkiler bu şartlara dayanabilmek adına bir takım mekanizmalar geliştirirler. Arbusküler mikorizal 
fungiler (AMF) dünyada oldukça yaygındırlar (Gerdeman, 1968).  Bitki kökleri arbusküler mikorizal fungiler 
ile infekte olduklarında, bitkilerin besin element alımları özellikle de fosfor, çinko ve bakır gibi immobil besin 
element alımları ve su alımını artırırlar. Bu sayede bitkilerin daha iyi gelişmesine katkıda bulunmuş olurlar (Menge 
ve Johnson, 1987; Young ve ark., 1988; Jalaluddin ve ark., 2008). Arbusküler mikorizalarla bitki kökleri arasındaki 
inokulasyon kuraklık koşulları altında yetiştirilen bitkilerin gelişebilmesinde etkili bir faktör oynayabilir. Çünkü 
kuraklık stresi altındaki topraklardaki birçok ürünün yetişmesinde bu bitkilerin köklerindeki arbusküler mikoriza 
sporlarıyla oluşturdukları ortak yaşamın etkili olduğu saptanmıştır (Al-Karaki ve Al-Raddad 1997; Al-Karaki ve 
Clark 1998; Faber ve ark., 1990; Sylvia ve ark., 1993). Arbusküler mikorizal fungilerin bitkilerle kolonizasyon 
oluşturmalarıyla ilgili diğer faktörler de bitkilerin kuraklığa dayanımını etkileyebilir. Bunların içerisine yaprakların 
elastikiyetleri (Auge ve ark., 1987a), yaprağın iyileştirilmiş su kapsamı ve torgor potansiyeli, transprasyon ve 
stomatal açıklığının sürdürülmesi (Auge ve ark., 1987b), kök uzunluğundaki artış ve dış (external) hiflerin gelişimi 
dâhildir (Ellis ve ark., 1985; Davies ve ark., 1992).

Buğday köklerinde (Allen ve Boosalis 1983; Ellis ve ark., 1985; Sylvia ark., 1993; Al-Karaki ve Al-Raddad 1997; 
Al-Karaki ve Clark, 1998) olduğu kadar diğer pek çok bitki türlerinde de AMF kolonizasyonunun kuraklığa karşı 
direncinde artışı sağladığı ortaya konulmuştur (Davies ve ark., 1992; Ruiz-Lozano ve ark., 1995). 

Ancak çalışmaların çoğu serada ve kontrollü çevre koşulları altında yürütüldüğünden dolayı steril edilmemiş tarla 
toprağı koşullarında mikorizal inokulasyonun bitki gelişimine olan katkılarındaki net payını belirlemek zordur ve 
bu nedenle de bu konuda çok fazla bilgi mevcut değildir. Çünkü tarla koşullarında toprak steril olmadığından bitki 
gelişimine ve  kuraklığa karşı dirence sadece AMF sporlarının mı yoksa hangi canlı ya da canlı gruplarının katkı 
sağladığını ayırt etmek oldukça güçtür. Bunun yanı sıra, doğal koşullarda tarla toprağında AMF sporları diğer 
canlılarla rekabete de girebileceğinden bu rekabette hangi canlının baskın geldiğinin ve bitki gelişimine katkıda 
bulunduğunun belirlenmesi de bir o kadar güçtür.

Bu nedenle tarla çalışmalarında arbusküler mikorizal fungi gibi özel canlılar ve bu canlıların bitki kökleri ile 
oluşturdukları hem bitki, hem de fungus adına karşılıklı yararlanma şeklindeki oluşumların özellikle incelenmesi 
ve bitki gelişiminde kuraklığa bağlı stres faktörlerinde bu oluşumların bitkiye sağladığı olumlu etkilerin net olarak 
belirlenmesi gerekmektedir.

2.MATERYAL VE METOT

2.1.Materyal

2.1.1.Çalışma alanının özellikleri

Bu çalışmada kullanılan toprak örnekleri Büyük Konya Ovası içerisinde, 32˚ 36’ - 33˚ 3’ K ve 37˚ 40’ - 29˚ 85’ G 
koordinatları içinde yer alan, yaklaşık 280.000 ha’lık bir alana sahip olan Çumra Ovası’nda, sulu tarım yapılan ve 
verimlilik potansiyeli yüksek, 65.000 ha’lık alanda bulunan, yaygın toprak serilerinden alınmıştır.

Seçilen toprak serileri Çumra Ovasında sulu tarım yapılan alanların yaklaşık yarısını temsil eden (de Meester, 
1970a; 1970b; 1971), Alibey, Çumra ve Alemdar serileridir. Adı geçen serilerin her birinden Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarında olmak üzere üç örnekleme yapılmıştır. Her serinin 0-20 cm derinliğinden 27 örnekleme 3 
tekerrürlü olarak yapılarak toplamda 243 adet taze toprak alınmış ve bu örnekler çalışma süresince buzdolabında 
polietilen poşetlerde muhafaza edilmiştir.

Çumra Ovası’nda çalışılan toprak serileri hakkında genel bilgi: 

1. Çumra serisi; Çarşamba nehri aluviyal yelpazesi toprakları. Aluviyal anamateryal üzerinde oluşmuş, derin kil 
tekstürlü topraklar. Alanı 7000 ha olup, sulu tarım yapılan Çumra ovasının %10’unu temsil etmektedir.  

2. Alibey serisi;  May nehri aluviyal yelpazesi toprakları. Aluviyal anamateryal üzerinde oluşmuş, derin tın tekstürlü 
topraklar. Alanı 4000 ha olup, sulu tarım yapılan Çumra ovasının %6’sını temsil etmektedir.

3. Alemdar serisi; Bataklık ardı toprakları. Ağır kil tekstürlü derin topraklar. Alanı 5000 ha olup, sulu tarım yapılan 
Çumra ovasının %7,5’ini temsil etmektedir.

Çumra Ovasında sulu tarım yapılan alan 65 000 ha dolayında olup,  buna özel sulama alanları dahil değildir (DSİ, 
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2006). Büyük Konya Ovasının iklim özellikleri, yazları sıcak ve kurak; kışları, soğuk ve kar yağışlıdır. Çalışma 
bölgesinde, uzun yıllar ortalamasına göre, en yüksek sıcaklık Temmuz ayında (39.9°C), en düşük sıcaklık Ocak 
ayında (-26.8°C) ölçülmüştür. Ortalama bağıl nem %64, ortalama yağış 317.7 mm, yıllık ortalama buharlaşma ise 
1005.9 mm’dir (DMİ, 2004).

Çumra Ovasında yetiştirilen bitki deseni çok çeşitlilik göstermektedir. Sulama öncesi ve halen sulamanın yapılamadığı 
alanlarda yağışın yetersiz olması nedeniyle buğday-nadas sistemi uygulanmakta, bazı alanlarda nadas yılında kavun ve 
nohut ekimi de yapılmaktadır. Sulu tarım yapılan alanlarda ise yaklaşık altmış yıldır Şeker pancarının ana bitki olarak 
ekildiği üçlü veya dörtlü ekim nöbeti sistemi uygulanmaktadır. Bu ekim nöbetinde yer alan ikinci bitki ise buğdaydır. 
Bunun dışındaki bitkilerin ekimi ise daha çok çiftçi tercihlerine göre değişmektedir. Bunlar duruma göre arpa, fasulye, 
kavun, karpuz, silajlık mısır, domates, patlıcan, biber, havuç, kabak vb. bitkiler şeklinde olmaktadır. Son on yılda ise dane 
mısır yetiştiriciliği de ekim nöbeti içerisinde yer almaktadır. Yoğun toprak işlemeye dayanan bu sistemde topraklarda 
önemli seviyelerde bozulmalar görülmektedir (Şeker ve Karakaplan, 1999).   

2.2.Metot

Çumra Ovası’na ait 3 farklı seride doğal mikorizal fungus (MF) sporlarının potansiyeli stereo mikroskop altında 
sayısallaştırılması esasına dayanarak ıslak eleme metoduna göre (Gerdeman ve Nicolson, 1963) yapılmıştır.

Bu amaçla her seriye ait 27 adet topraktan 3’er paralelli 10’ar g toprak örneği tartılarak, toplam 243 adet doğal toprak 
örneğinde ıslak eleme sonunda petri kutularında toplanan sporlar 40 büyütmeli stereo mikroskop (Nikon SMZ 745 T) 
altında sayılmıştır ve sonuçlar mikorizal fungus spor sayısı (adet)/10 gram toprak olacak şekilde değerlendirilmiştir.

3.ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Büyük Konya Havzası’nın içerisinde yer alan Çumra Ovası’na ait en yaygın üç toprak serisinde mikorizal 
fungus sporlarının dağılımlarının belirlendiği bu çalışmada mevcut spor potansiyeli oldukça yüksek olarak tespit 
edilmiştir. Elde edilen rakamlar serilere göre farklılık göstermiş olmakla beraber; bu farklılık istatistiksel olarak 
bir anlam ifade etmemiştir. Seri bazında incelendiğinde en yüksek spor sayısı Alemdar serisinden elde edilirken 
(132.81 adet spor/10 g FKT), onu Alibey ve Çumra serileri takip etmiştir (sırasıyla: 113.97, 109.73 adet spor/10 g 
FKT) Çizelge 1 ve Şekil 1.

Çizelge 1. Konya;  Çumra Ovası Alibey, Çumra ve Alemdar toprak serilerindeki mikorizal fungus spor sonuçları.

Toprak No Alibey Serisi Çumra Serisi Alemdar Serisi

1 259 182 201
2 125 181 307
3 106 88 135
4 56 308 74
5 232 96 144
6 129 65 116
7 148 22 146
8 165 55 29
9 149 70 66
10 107 49 68
11 35 112 73
12 61 229 60
13 110 129 91
14 71 56 220
15 61 93 191
16 52 81 186
17 101 60 333
18 73 144 178
19 85 100 56
20 71 68 47
21 46 66 302
22 172 66 69
23 226 112 89
24 90 83 92
25 135 119 44
26 115 73 70
27 99 258 195

ortalama 113.81 109.73 132.81
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Seri bazında örneklemesi yapılan toprakların mikorizal fungus spor dağılımları genellikle yüksek (>40 spor/10 g 
toprak) çıkmıştır (Sharif ve Moawad, 2006). Mikorizal fungus sporlarına ait sayım sonucu elde edilen değerlerin 
alt ve üst sınır değerleri ile % cv değişimleri ise Çizelge 2’de görüldüğü gibi olmuştur.

Çizelge 2.  Konya;  Çumra Ovası Alibey, Çumra ve Alemdar toprak serilerindeki mikorizal fungus sporlarının en alt (min.),  
en üst (max.), ortalama (ort.) ve % değişim (% cv) değerleri.

Parametreler Alibey Serisi Çumra Serisi Alemdar Serisi

Min. 35 22 29
Max. 259 308 333
Ort. 114 110 133
% cv 50.89 61.94 64.46

Şekil 1. Konya, Çumra Ovası Alibey, Çumra ve Alemdar toprak serilerindeki mikorizal fungus spor dağılım durumları.

Buradan görülebileceği gibi, araştırma topraklarındaki VAM spor sayıları geniş sınırlar arasında değişmektedir. 
Nitekim, Gök (1995) tarafından GAP bölgesindeki Bozova, Baziki ve Hilvan Ovaları’na ait bazı toprak serilerindeki 
mikorizal spor sayımı sonuçları ve Gür (1992) tarafından Erzurum ve Konya Yöreleri’ndeki çeşitli topraklara 
ait spor sayım sonuçları ile yaptıkları çalışmalarda benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Öte yandan, topraklardaki 
spor dağılımı ile ilgili çok sayıda araştırıcı da toprak özelliklerine bağlı olarak benzer ya da farklı sonuçlar elde 
etmişlerdir (Dowding, 1959; Gerdeman ve Nicolson, 1963; Nicolson, 1967; Gür, 1974; Hayman ve Stovold 1979; 
Anonymous, 2006; Gök ve ark., 1997;  Stutz ve ark., 2000; Ortega, 2001; Chaurasia ve ark., 2005; Sharif ve 
Moawad, 2006; Uyanöz ve ark., 2006; Karaarslan ve Uyanöz, 2008).

Öte yandan, toprak, bitki ve çevre faktörleri mikorizal fungus sporlarının dağılımını ve onların gelişmelerini 
önemli ölçüde etkilemektedir. Buna paralel olarak, toprak özellikleri aynı zamanda (fiziksel, kimyasal, biyolojik) 
mikorizal fungus spor dağılımını da etkilemektedir. Ayrıca sporların topraktaki dağılımlarında birçok yerel ve 
yıllık değişmeler görülebilmektedir. Nitekim, araştırma alanında 3 farklı toprak serisinde, aynı serilerin içinde, 
aynı bitki çeşitlerinin bulunduğu ancak noktalardaki bitki kök rizosfer alanlardan izole edilen spor sayıları dahi 
farklı olmuştur. Toprakların pH, EC, kireç, organik madde kapsamları, tekstür sınıfı ve miko-makro besin element 
içerikleri ile topraktaki mikorizal fungus sporları arasında önemli derecede ilişki vardır.

Nitekim, çalışmaya konu olan üç farlı seride mikorizal fungus spor sayısı geniş sınırlar arasında (sırasıyla Alibey-
Çumra ve Alemdar serileri: 35-259, 22-308, 29-333 adet/ 10 g toprak) bir dağılım göstermiştir.
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Bunun nedeni, yukarıdaki faktörlere ilave olarak, topraklara uygulanan gübreleme, toprak işleme, sulama gibi 
tarımsal uygulamalardan da kaynaklanabilir.

Aynı zamanda toprak özellikleri ile mikorizal fungus spor tip ve çeşitleri ve spor oluşumu arasında da bir ilişki 
vardır (Johnson ve ark., 1992; Ortaş ve ark., 1998). Çok sayıdaki çalışmalar mikorizal fungus spor çeşitlerinin 
topraklardaki oluşumunda toprak pH’sının önemli bir faktör olduğunu bildirmişlerdir. Glomus’un alkalin topraklarda 
yaygın olarak bulunduğunu, Entophospora colombiana ve Acaulospora cinsi sporların ise asit topraklarda daha 
bol olduğunu bildirmişlerdir (Zhang ve ark., 1998; Gai ve Liu, 2003).

Ayrıca araştırmaya konu olan toprakların pH’larının genellikle 7’nin üzerinde olması, bu topraklardan izole edilen 
sporların Glomus türlerine ait mikorizal fungus sporları olabileceğini göstermektedir. Abbot ve Robson (1991), 
Brundrett (1991) ve Rathore ve Singh (2004)’te benzer sonuçlar elde etmişlerdir.

Yapılan birçok çalışma sonucunda toprak tuzluluğu ile toprakların spor sayısı arasında genellikle negatif bir ilişki 
olduğu, tuzluluğun mikorizal spor kolonizasyonu ve spor çimlenmesini engellediğini bildirilmiştir (Chong ve Darrell, 
1984; Tian ve ark., 2004; Gildon ve Tinker, 1983). Ancak bu çalışmada fungus sporlarının elde edildiği toprak serilerinin 
EC değerleri tarımsal üretimi kısıtlayan bir faktör olmamasından dolayı (sırasıyla Alibey-Çumra ve Alemdar serileri 
368.70-462-518 µS/cm) EC’nin spor sayısı üzerindeki olumsuz etkisinden bahsetmek doğru değildir. 

Organik madde de MF sporlarının oluşumunu etkilemektedir. Araştırmaya konu olan toprakların organik madde 
düzeyleri % 1.36-1.71-2.21 arasında değişmekte olup (sırasıyla Alibey-Çumra ve Alemdar serileri) en yüksek spor 
sayısının (132.81 adet spor/10 gram FKT) Alemdar Serisi’nde elde edilmiş olması araştırmaya konu olan toprak 
serilerindeki mikorizal fungus sporlarının organik madde artışına bağlı olarak artmış olabileceğini göstermiştir. 
Nitekim bazı spor türlerinin organik madde artışına bağlı olarak artarken, bazı türlerin ise organik madde seviyesinin 
% 1.5’un altında olduğu zaman daha fazla olduğu belirlenmiştir (Gai ve ark., 2006). 

Araştırma topraklarının kireç içerikleri genellikle “kireçli ve yüksek”tir (sırasıyla Alibey-Çumra ve Alemdar 
serileri % 8.01-20.60-20.35). Kireç içeriği daha yüksek olan Çumra ve Alemdar Serileri’nde daha yüksek mikorizal 
fungus spor sayısı elde edilmiştir. Genellikle yapılan çalışmalarda kireç içeriği ile spor sayısı arasında pozitif ve 
önemli ilişkiler belirlenmiş olup topraklara kireç uygulamaları sonucunda spor üretiminin önemli oranda arttığı 
tespit edilmiştir (Siqueira ve ark., 1990).

Mikorizal fungus spor oluşumu ve dağılımını toprağın fiziksel özellikleri de etkilemektedir (Rathore ve Singh, 
2004). Toprak bünyesi mikorizal fungus spor sayısını etkileyen en önemli faktörlerdendir (Sinegani ve ark., 2004). 
Hafif bünyeli topraklarda, ağır bünyeli topraklara oranla daha fazla mikorizal kök kolonizasyonu olmaktadır. 
Çünkü; kumlu topraklar genellikle daha fazla gözeneğe sahip, daha kuru, sıcak ve havadardır ayrıca daha az besin 
element kapasitesine sahiptir. Bu şartlar topraklardaki potansiyel mikorizal fungus sporlarının köke girişini aktive 
etmede hem doğrudan hem de dolaylı bir etkiye sahiptir (Sylvia ve Williams, 1992). Ancak; bu koşulları taşımayan 
killi tekstüre sahip topraklarda ise toprakta ağır kilin etkisi ile sporlar köke kumlu topraklardakine oranla daha 
yavaş infekte olabilmekte, ya da olamamaktadır. Bu durumda örnekleme yapılan dönem itibari ile killi tekstüre 
sahip toprakta mevcut mikorizal fungus sporlarının sayısı daha fazla gibi görünebilir. Ancak sporların topraktaki 
sayısından ziyade köke giren aktif spor oranı bitki açısından önemli olduğundan, topraktaki yoğunluk çok fazla 
bir önem arz etmeye bilir. Nitekim, araştırma alanındaki Alibey serisinin örnekleme yapılan topraklarının tekstür 
sınıfı “killi tın”, Çumra ve Alemdar serilerine ait örneklenen toprakların tekstür sınıfı ise “killi” çıkmış olmasına 
rağmen en yüksek spor sayısının “killi” tekstüre sahip Alemdar serisi topraklarında elde edilmiş olması da bu 
görüşü doğrular niteliktedir.

Toprakların makro ve mikro besin element kapsamları da, topraktaki MF spor oluşum ve dağılımı üzerine etkide 
bulunmaktadır. Ancak toprakların besin element kapsamları ve bunların elverişlilik durumlarına topraktaki bir çok 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörün gerek ayrı ayrı gerekse bir arada  kompleks bir şekilde etkisi görülmektedir. 
Ancak, özellikle toprakların P konsantrasyonu mikorizal fungus sporlarının köke infekte olma oranları üzerinde 
son derece etkilidir. Bitki türlerinin ihtiyacına göre değişmekle birlikte, P belirli bir düzeye kadar kök infeksiyonu 
artmaktadır. Genellikle toprakların yarayışlı fosfor içeriği 20 mg kg-1’a kadar mikorizal infeksiyon oranını 
olumsuz etkilememektedir. Ancak, sonradan ilave edilen her P miktarı bitkinin mikoriza ile olan infeksiyonunu 
azaltmaktadır. Çünkü toprakların P düzeyi yüksek olduğu zaman, mikorizal fungus aktivitesi azalmaktadır (Jensen 
ve Jacobsen, 1980; Tinker, 1980; Ebbers ve ark., 1987; Kitt ve ark., 1988; Kahiluoto ve ark., 2001; Sinegani ve 
ark., 2004). Araştırma topraklarına ait yarayışlı P değerleri birbirine oldukça yakın olup (sırasıyla Alibey-Çumra 
ve Alemdar serileri 12.64-18.96-16.52 mg kg-1) topraklardaki mikorizal fungus sporlarının sayı ve aktivitece az ya 
da çok olması üzerinde fosforun doğrudan etkisi değil diğer fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşulların etkinlikleri 
ile birleşerek doğrudan bir etki gösterdiğini söyleyebiliriz. Genellikle elverişli besin element kapsamı bitki gelişimini 
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kısıtlayıcı bir faktördür. Besin elementlerinin elverişlilikleri ne kadar düşükse; bitkilerin AM funguslarla olan ortak 
yaşama olan talepleri o nispette artar (Siqueira ve Saggin Júnior, 1995). Çünkü, bu şartlar altında bitki kökünün içinde 
AM fungi, dışında ise external (dış) hifler daha geniş bir ölçüde desteklenerek gelişme gösterir (Sanders ve ark., 1977).

Kısaca, MF sporlarının toprakta bulunuşu, bitki kökleri içindeki oluşumu ve aktivitesi toprak verimliliği tarafından 
önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu etkilerin, üzerinde çalışılan topraklar açısından irdelenerek, olumsuz çevre 
koşullarına karşı hangi tür sporların hangi koşullarda kullanımlarının uygun olduğunun belirlenmesi tarımsal 
üretimde toprak yönetimi açısından göz ardı edilmemelidir.

4.SONUÇ

Konya, Çumra Ovası’na ait 3 farklı toprak serisinde yapılan mikorizal fungus sporlarının dağılımları toprak 
serileri arasında büyük bir farklılık göstermemiştir. Ancak, seriler içinde örnekleme yapılan parseller arasındaki 
spor dağılımı oldukça değişken olmuştur. Çünkü mikorizal fungus sporlarının topraktaki dağılımı üzerinde birçok 
faktör etkilidir. Bu faktörler toprağın kendi özellikleri ile ilgili olabildiği gibi, toprağa uygulanan her türlü tarımsal 
müdahale ve ayrıca bitkinin kendi yapısından kaynaklanan birçok parametre de bu farklılık üzerinde etken olabilir. 
Yani; toprağa uygulanan gübreler, gübrenin toprağa dağılımının homojen olup olmaması, uygulanan diğer tüm 
kimyasallar, sulama yöntemleri, işleme yöntemleri, ekilen bitki çeşidi vb. bir çok etmen ve bunların toprağın 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile bağlantılı olarak gösterdiği her türlü etkileşim gerek mikorizal fungus 
sporları, gerekse toprak kökenli diğer organizmaların dağılım ve aktivitesi üzerinde önemli rol oynarlar. Bunun 
yanı sıra,  dağılım üzerinde rol oynayan faktörlerin mevsimlere bağlı olarak hem konukçu hem de mikorizal spor 
üzerindeki etki derecesi değişkenlik gösterebilir. 

 O nedenle mikro ya da makro her hangi bir canlı ile ilgili yapılan çalışmada, özellikle de çalışma mikro seviyedeki 
canlıları içeriyorsa elde edilen rakamlar üzerinde tek bir yargıya varılması doğru olmaz. Mikorizal spor sayımlarını 
da bu bağlamda düşündüğümüzde elde ettiğimiz rakamların tek bir faktöre bağlanarak açıklanması doğru değildir.

Çalışmalardan elde edilen rakamların doğru yorumlanması ve bu sayede doğru sonuç elde edilmesi için; gerek 
mikorizal fungus sporlarının, gerekse ortak yaşam birlikteliği kurdukları bitkilerin kendi yapısal özellik ve çevre 
isteklerinin ve bu canlıları bünyesinde tutan toprağın yapısı ile ona uygulanan tarımsal metotların olumlu ya da 
olumsuz etkilerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Ayrıca, bilinçli bir tarım sisteminde toprak örneklerinin besin element kapsamlarının belirlenmesinin ve buna 
uygun bir gübreleme planının yapılmasının yanı sıra, mikorizal fungus gibi gübre ve su girdisini azaltabilecek 
toprak mikroorganizmaların sayı ve aktiviteleri belirlenerek, tarımsal sürdürülebilirlik üzerine bir katkı sağlanabilir.
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Özet 

Yarı-kurak alanlar ülkemizin önemli bir kısmını teşkil etmekte olup, bu bölgelerde bitki örtüsünün oldukça hassas 
bir yapısı bulunmaktadır. Bu çalışma, yarı-kurak meralardaki bazı çölleşme göstergelerinin bakı ile ilişkisini 
analiz etmek amacıyla yürütülmüştür. Tipik bir yarı-kurak alan özelliği gösteren Çankırı Karatekin Üniversitesi 
Uluyazı Kampus alanına bitişik kuzeydoğu ve güneybatı yamacında iki farklı derinlikten (0-5 ve 5-20 cm) 76 ve 
82 noktadan toprak örnekleri alındı ve toprak örneklerinin alındığı noktalarda m2’deki bitki tür sayıları belirlendi. 
Alınan toprak örneklerinde fiziksel (% kil, % silt, % kum, tarla kapasitesi, bitkiye yarayışlı su içeriği, üst toprak 
derinliği, agregatstabilitesi) ve kimyasal (organik madde) özellikler belirlendi. Elde edilen sonuçlar arasında 
yapılan t- testi toprak derinliği kil, kum, silt, organik madde içeriğinin bakılar arasında farklı olduğunu gösterdi.  
Ayrıca DIS4ME programında hesaplanan çölleşme riski değerleri, çölleşme riskinin  her iki bakıda da şiddetli 
olduğu ve çölleşme eğiliminin güney bakıda daha fazla olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: DIS4ME, çölleşme riski, yarı kurak mera, bitki tür sayısı, çölleşme göstergeleri. 

Some indicators of desertification in semi-arid rangelands with See Change

Abstract: Semi-arid areas constitutes an important part of Turkey and are highly vulnerable to desertification.  
This study was conducted to analyze relationships between slope aspect and desertification risk in a typical semi-
arid area grassland. North and south facings of a hill, showing typical semi-arid characteristics at the  Uluyazı 
Campus vicinity in Çankırı was chosen.  Two transects, one parallel and other normal to the slope were located at 
each facing, and  soil samples were taken from 0-5 and 5-20 cm depths from sapling points located 5-m apart from 
each other.  Number of plant species at 1-m2 surrounding each sampling point was determined at the sampling. 
Soil samples were analyzed for physical (clay, silt, sand, field capacity, plant available water content, bulk density, 
and soil structural stability) and chemical properties (organic matter, pH, ). Soil properties measured at north and 
south aspects were compared by t-test. Soil depth, clay, sand, silt, and organic matter contents were significantly 
different between the aspects.  Desertification risks calculated by DIS4ME showed that the desertification risk was 
extremely high at both aspects, and the south facing slope was more vulnerable to further desertification than north 
facing one. 

Key Words: : DIS4ME, desertification risk, semi-arid grassland, plant diversity, desertification indicators 
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1.	Giriş

Çölleşme gıda, ekonomi, çevre ve sosyal güvenliği tehdit eden önemli bir sorun olup 4 milyar ha alanda ve 110 
ülkede yaşayan 1,2 milyar nüfusu doğrudan tehdit eden bir sorundur. Bu sorun özellikle kurak ve yarı kurak 
alanlarda su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya nüfusunun artması, 
iklim değişikliği, orman ve mera tahribatları ile meydana gelen çölleşmenin tetiklediği kuraklık çevreyi tehdit 
etmektedir. Ülkemizin 2/3’üne yakın bölümü kurak ve yarı kurak alanlardan oluşmaktadır ve son yıllarda 
gözlenen iklim değişimine bağlı olarak kurak alanlarda İç Anadolu’nun batısına doğru genişleme gözlenmektedir. 
Çölleşmeye açık yarı-kurak alanlara sahip risk bölgeleri ise Konya Ovası’ndan Doğu Akdeniz’ e doğru bir yayılma 
göstermektedir (Ceylan ve ark., 2009). Çölleşmenin endişe verici yönü, bu alanlarda yüzlerce yılda oluşan toprağın 
üst katmanının, eğer doğru yönetilmezse bir kaç mevsimde su ve rüzgâr erozyonu ile kaybolabilecek olmasıdır.

Çölleşme mevcut ekosistemin dengesinin  bozulması sonucunda biyolojik çeşitlilikte değişime ve bazı türlerin 
yok olmasına sebep olmaktadır. Aşırı kurak alanlardaki bozulma sınırlı ölçülerde olurken, kurak, yarı kurak ve 
yarı nemli alanların büyük bölümünün çölleşme riski altında olduğu söylenebilir. Yıllık ortalama 54 000 - 58 
000 km2 alan tarımsal kullanım özelliğini yitirerek bozulmaya maruz kalırken 1980 sonrasında bu oran 120 000 
km2’yi bulmuştur (Ceylan ve ark., 2009). Çölleşme bir bölgenin çöl haline gelmesi değil, yenilenemez bir kaynak 
olan toprağın üretkenliğini kaybetmesidir. Arazi bozulumu, su ve rüzgâr erozyonuyla toprakların kaybedilmesi, 
toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması ve bunun sonucunda toprakların verimliliğinin 
azalması ile oluşan ekonomik kayıpları ve bitki örtüsünün uzun süreli kaybını ifade eder. Toprak bozulumu 
sadece tarım alanlarında değil, bozkır, mera, orman ya da maki/fundalık gibi alanlarda da ortaya çıkan bir süreçtir.               
Ormansızlaşma, meralarda kapasitelerinin üzerinde otlatma, yanlış ve amaç dışı arazi kullanımları, tarım alanlarında 
aşırı üretim yapılması ve bu amaçla aşırı gübreleme ve ilaçlama yapılması, anızın yakılması, aşırı ve bilinçsiz 
sulama, endüstriyel atıklar gibi insan etmenleri; taşkınlar, kuraklık ve seller gibi doğal olaylar; toprak organik 
maddesinin kaybı, toprakların betonlaşması, toprak bozulumu ve toprakların kirlenmesi gibi olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır (Türkeş, 2012). Dünyada yaklaşık olarak 2 milyar insanın kurak bölgelerde yaşaması, bu insanların 
temiz içme suyundan yoksun ve yoksulluk sınırının altında olması, dünyadaki kara yüzeylerinin % 41.3’nün, tarım 
alanlarının ise % 44’nün kurak alanlarda yer alması çölleşme ile mücadelenin önemini artırmaktadır. Ortalama olarak 
her yıl 20 milyon ton tahılın üretilebileceği 12 milyon ha arazi tahrip olmaktadır. Bu nedenle kurak alanlarda ekosistem 
ve arazi bozulumunun azaltılması ya da önlenmesi, bozulmuş arazilerin iyileştirilmesi ve toprakların sürdürülebilir 
olarak kullanımının sağlanması vb. konulara özel bir önem ve öncelik verilmesi gerekir (Safriel and Adeel, 2005). 

Quiroga ve D. Esterich, (2005) Arjantin’in Pampo   bölgesinde otlatmanın artmasından dolayı yarı kurak meralarda 
görülen çölleşmenin araştırılması amacıyla yürüttükleri çalışmada toprak kalitesi (TK) üzerine biyolojik, fiziksel 
ve kimyasal parametreler test edilmiştir. Bu amaçla topraklarda toplam organik C (Karbon) (TOC), katı organik C 
(KOC), toplam azot (N) ve fosfor (P) içeriği, agregat stabilitesi ve hacim ağırlığı belirlenmiştir. Standard biyokütle 
belirlemişlerdir. Araştırmacılar, 0-6 cm toprak derinliğinde standart biyokütleyi belirlemiş ve N, P, Ca ve Mg 
içeriklerini analiz etmişlerdir. Topraklarda kil ve silt içeriği ve toplam toprak organik C (SOC) arasında önemli 
bir pozitif ilişki bulmuşlardır. Üst toprak SOC’ u standart biyokütle ile ilişkilidir ve KOC ise SOC ile güçlü bir 
korelasyon göstermiştir. En yüksek SOC ve KOC kumlu-kil topraklarda bulunurken, en yüksek TOC/KOC oranı 
killi topraklarda bulunmuştur (Okur, 2010).

Evrendilek ve ark. (2004), Türkiye’de Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bir alanda, birbirine bitişik otlaktan tarım 
arazisine dönüştürülen bir tarım arazisi, orman ve mera arazilerindeki toprakların on iki yıllık bir süreçteki organik 
karbon içeriği ve diğer fiziksel özelliklerindeki değişimlerini incelemişlerdir. On iki yıllık bir süreçte meralardan 
tarım arazisine dönüştürülen arazide hacim ağırlığının % 10,5, toprak organik maddesinin % 48,8, organik karbon 
içeriğinin % 43, yarayışlı su kapasitesinin % 30,5 ve toplam porozitenin % 9,1 azaldığını yapılan belirlemişlerdir.

Bugün yeryüzünde, kurak arazilere sahip yaklaşık 110 ülke potansiyel bir çölleşme tehlikesiyle karşı karşıyadır 
(Lean, 1995). Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), çölleşmenin küresel maliyetinin yılda 42 milyar 
ABD $ olduğunu öngörmüştür. Dünya İzleme Enstitüsü’nün öngörülerine göre, anakaralar her yıl 24 milyar ton 
verimli üst toprak kaybına uğramaktadır. Ayrıca, karaların yaklaşık % 30’u, doğal bitki örtüsünün seyrek olduğu 
kurak arazilerdeki şiddetli degradasyon (arazi bozulması) yüzünden çölleşmeden zarar görmektedir. Çeşitli iklim 
modelleri, gelecekteki daha sıcak iklim koşullarında buharlaşma ve terlemenin (evapotranspirasyon) artacağını, 
küresel ortalama yağış tutarında ve şiddetli yağış olaylarının sıklığında bir artış olacağını göstermektedir.  (Altınsoy 
ve ark., 2011; Öztürk ve ark., 2012).

Çölleşme, geçmişte olduğu gibi günümüzde de doğal kaynakları tehdit eden önemli bir sorundur.  Hatta arazilerin 
aşırı ve bilinçsiz kullanımı günümüzde çölleşmenin etkisinin giderek daha fazla hissedilmesine neden olmuştur.  
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Çölleşme kriter ve göstergelerinin tanımlanması arazilerin çölleşme eğiliminin belirlenmesi ve takibinde son 
derece önemlidir. Günümüzde hızlanan ve küresel boyutlara varan çölleşme sorunu karşısında önleyici ve iyileştirici 
çözümlerin araştırılması ile çölleşme risk durumunu ortaya koyan modeller giderek önem kazanmıştır (Evrendilek, 
2004). Bilgisayar ortamına aktarılan verilerin harita katmanları halinde depolanmasına ve bu katmanların birbirleri ile 
ilişkilendirilmesine olanak sağlayan modellerin kullanımı çölleşmeyle oluşan toprak kayıplarının tahmin edilmesinde, 
çölleşme riski taşıyan alanların belirlenmesinde ve haritalanmasında kullanılma potansiyeline sahiptir (Başyiğit, 2002).

Akdeniz ülkelerinde çölleşmesin olumsuz etkilerini araştırmak ve önlem almak amacıyla 1990 yılında 10 ülkeden 
ve 31 gruptan oluşan Çevre Programı oluşturmuştur. Bu program içerisinde MEDALUS (Mediterranean Land Use 
and Desertification) (Kosmas et all., 1999) en büyük bileşeni oluşturmaktadır. MEDALUS projesinde, Avrupa 
projesi çerçevesinde iklimsel ve arazi kullanımı sonucu çölleşmeyle tehdit altında bulunan hassas alanların 
belirlenmesi amacıyla ESA indeksi (Environmental Sensitive Areas) geliştirilmiştir (Basso et all, 2000). Bu indeks 
toprak kalitesi, iklim, bitki örtüsü ve arazi yönetimi gibi kriterlerden oluşmaktadır. 

Çölleşme ile mücadelede izleme, belirleme, tahmin etme, değerlendirme ve çözüm önerileri bulma yöntemleri esas 
alınmalıdır. Avrupa topluluğu üye ülkelerce uygulanan çölleşme risk derecesini ve arazi kalitesini belirlemede etkin 
olarak kullanılabilen DIS4ME modeli büyük ölçekte çölleşmenin sayısallaştırılıp doğru bir şekilde belirlenebilmesi 
ve izlenebilmesine imkân sağlamaktadır. Çölleşme riskinin belirlenebilmesi adına geliştirilen bu model, çölleşme 
göstergelerini kullanarak çölleşme riskini hesaplamaktadır (DESERTLINK, 2004). 

Bu çalışma ile Çankırı il merkezine dört km mesafede yöreyi temsil edebilecek bir tepenin kuzeydoğu ve güneybatı 
yamaçlarında çölleşme göstergesi olarak değerlendirilebilecek bazı toprak özellikleri ile bitki tür sayısı arasındaki 
ilişkilerin analiz edilmesi hedeflenmiştir.  

2.	Materyal ve Yöntem

Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında bulunan Çankırı, 40° 30’ ve 
41º kuzey enlemleri ile 32° 30’ ve 34º doğu boylamları arasında yer almaktadır. Bu araştırma, Çankırı il merkezine 
yaklaşık dört km mesafede bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüs alanında halen mera niteliği 
taşıyan ancak otlatmaya kapalı güneybatı ve kuzeydoğu yamaçlarında birbirlerini 90 derecelik açıyla kesen 
eğime dik ve paralel ikişer hat (transekt) üzerinde yürütülmüştür. Araştırma alanının denizden yüksekliği 800 
m civarındadır. Çankırı il merkezinin bulunduğu bölge 3. jeolojik zamanda oluşmuş Oligoseniosen yaştaki jipsli 
(alçıtaşı) serilerden oluşmuştur. Bu seri kuzeydoğuda Yapraklı ilçesi, güneydoğuda Kızılırmak, güneyde Ankara il 
sınırı ve güneybatıda Eldivan ilçesinin sınırladığı geniş bir alana yayılmıştır. 

Toprak örnekleri, Mayıs-Ağustos 2011’de, güneybatı yamacında doğu-batı yönünde (eğime dik) 180 m, kuzey-
güney yönünde (eğime paralel) 230 m ve kuzeydoğu yamacında doğu-batı yönünde (eğime dik) 280 m,  kuzey-
güney yönünde (eğime paralel) 100 m olmak üzere toplam dört adet hat üzerinden beşer metre aralıklarla kök 
yoğunluğu dikkate alınarak iki farklı (0-5 cm ve 5-20 cm) derinlikten (toplam 158 noktada 316 örnek) alındı. 
Çalışma alanının bitki kompozisyonunu ortaya koymak için, toprak örneklerinin alındığı noktaların içine düştüğü 
1 m2’lik alanlardaki bitki tür sayısı örnekleme esnasında belirlendi ve toprak derinliği ölçüldü. Alınan toprak 
örneklerinde tekstür, organik madde,  kireç,  pH,  EC, tarla kapasitesi, solma noktası ve agregat stabilitesi 
belirlendi. Toprak özellikleri, DIS4ME modelinin gerek duyduğu diğer göstergelerle birlikte kullanılarak DIS4ME 
yardımıyla her iki bakı için çölleşme risk değerleri hesaplandı. 

2.1.Çölleşme Riskinin Hesaplanması

Kosmas ve ark. (1999). Arazi özellik ve kullanımlarının çevreyi çölleşmeye karşı ne kadar duyarlı hale getirdiğini 
saptamak amacıyla geliştirdikleri MEDALUS (Mediterranean Land Use and Desertification) projesi DIS4ME 
modelinin tabanını oluşturmaktadır. 

Bu proje doğrultusunda Brandt and Geeson (2003) Avrupa Birliğinin kullandığı bu modelde toprak, bitki 
örtüsü, iklim ve arazi kullanım türleri sayısallaştırılarak çölleşme risk değerleri saptanmıştır. Çölleşme riskinin 
hesaplanmasında Eşitlik 1’de verilen çoklu regresyon modeli kullanılmıştır. 

ÇR=(9,33)-(0,55*arazi mülkiyeti)+(0,71*arazinin önceden kullanım şekli)-(0,54*arazinin kullanım 
süresi)+(0,31*eğim derecesi)+(0,17*anamateryal)-(0,38*taşlılık)-(0,48*yağış)+(0,41*maruz kalınan eğim)-
(0,44*kontrollü otlatma)-(0,23*erozyon kontrol önlemleri)+(0,10*bitkiyle kapalı alan)              (1)

Hesaplanan çölleşme risk değerlerine göre çölleşme riskinin belirlenmesinde Çizelge 1’dekli sınıflama dikkate 
alınmıştır. 
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Çizelge 1. Çölleşme risk değerlerinin sınıflandırılması

Sınıf Çölleşme riski (ÇR)
Risk yok ÇR<1,49
Düşük risk 1,5<ÇR<2,49
Orta risk 2,5<ÇR<5,49
Yüksek risk ÇR>5,50

3.	Bulgular ve Tartışma

Çalışma alanında bakı faktörü dikkate alınarak yapılan örnekleme sonucu alınan toprak örneklerinde fiziksel ve 
kimyasal toprak özelliklerinden pH, toprak organik maddesi,  tekstür, hacim ağırlığı, agregat stabilitesi (ASI), 
elektiriksel iletkenlik (EC), tarla kapasitesi solma noktası, bitkiye yarayışlı su içeriği,  CaCO3 (%) içeriği, üst toprak 
derinliği ve bitki tür sayısı incelenmiştir. İncelenen toprak ve bitki özelliklerine ilişkin hesaplanan tanımlayıcı 
istatistikler Çizelge 2 ve Çizelge 3’de yer almaktadır. 

Çizelge 2. Güneybatı bakısında toprak ve bitki özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler

Toprak özellikleri En büyük En küçük AO SS VK

Kil (%) 59,0 4,0 24,3 12,9 53,0
Kum (%) 86,0 8,0 48,9 14,1 28,8
Silt (%) 51,0 5,0 26,6 10,1 37,9
HA (g/cm3) 1,5 1,0 1,1 0,12 10,9

TK (%) 41,0 12,0 27,0 5,6 20,7
SN (%) 24,8 4,3 16,2 1,03 6,3
BYS (%) 25,9 1,3 10,8 5,7 52,7
OM (%) 3,8 0,3 1,7 0,86 50,5
CaCO3 (%) 17,0 3,0 8,8 3,08 34,7

pH 8,2 7,0 7,7 0,3 3,9
EC 3,39 1,0 1,9 0,4 21,0
ASI 14,9 0,59 4,3 3,9 90,0
ÜTD (cm) 16,0 5,0 9,3 1,9 20,4

BTS 6,0 0,0 3,2 1,0 31,5
Çizelge 3. Kuzeydoğu bakısında toprak ve bitki özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler

ÇR: Çölleşme riski, AO: Aritmetik ortalama, SS: Standart sapma, VK: Varyasyon katsayısı, HA: Hacim ağırlığı, ASI: Agregat stabilite indeksi, TK: 
Tarla kapasitesi, SN: Solma noktası, OM: Organik madde, EC: Elektriksel iletkenlik, ÜTD: Üst toprak derinliği,  BTS: Bitki tür sayısı

Toprak 
özellikleri En büyük En küçük AO SS VK

Kil (%) 76,0 8,0 31,1 18,7 60,1
Kum (%)

83,0 3,0 42 18,1 43,1

Silt (%) 63,0 1,0 26,7 12,0 44,9
HA (g/cm3) 1,6 1,0 1,0 0,1 11,0
TK (%) 43,0 2,0 16,6 10,4 62,6
SN (%) 46,0 2,0 23,3 11,1 47,6
BYS (%) 32,0 2,0 16,9 6,7 39,6
OM (%)

4,0 0,1 1,7 0,9 54,3
CaCO3 (%)

29,0 2,0 10,2 5,2 51,5

pH 8,5 7,0 7,7 0,4 5,4
EC 2,32 0,1 1,6 0,6 38,1
ASI 14,0 0,1 3,5 3,8 109,7
ÜTD (cm) 13,0 4,0 7,2 1,7 23,6
BTS 7,0 0,0 3,0 1,2 38,8
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Toprak özellikleri arasında en fazla değişkenliği ASI, en düşük değişkenliği ise pH göstermektedir. Agregat 
stabilitesi ve organik madde miktarı erozyona karşı direncin bir göstergesi olup, yarı kurak bölgelerde mera 
bozulmasını belirlemede önemli birer göstergedir (Bird et al. 2007). Ayrıca toprak kil içeriğinin agregat oluşumu 
ve dayanıklılığının üzerine olumlu etkisinin buradaki toprakların aşınıp taşınmasında önleyici etki yaptığı 
düşünülmektedir. Kuzey bakıdaki bitki tür sayısının fazla olmasının nedeni buradaki organik madde içeriği ve kil 
miktarının daha yüksek olmasına bağlanabilir. Kuzey bakıların daha serin ve nemli olması, bitki örtüsünü artırarak 
toprak özelliklerinin güney bakılara oranla daha fazla gelişmesini sağlamıştır. Kuzey bakıların daha serin ve nemli 
olması, daha yoğun bitki örtüsü ve daha fazla suyun toprağa sızması nedeniyle toprak oluşumunu teşvik etmektedir. 
Güney bakılarda, karın daha hızlı erimesi nedeniyle kar suyunun bir kısmı yüzey akışa geçerek erozyona neden 
olmakta ve toprak kalınlığının kuzey yamaçlara göre daha düşük olmasını sonuçlamaktadır. Kuzey bakılarda bitki 
örtüsünün yoğun olması her yıl toprağa katılan organik madde miktarının daha yüksek olması nedeniyle toprak 
organik madde içeriğinin güney bakılara göre daha fazla olmasını sonuçlamaktadır (Birkeland, 1999).  

Yapılan t-testi sonuçlarına göre toprak derinliği, kil, kum, silt ve organik madde içeriğinin bakılar arasında farklı 
olduğu tespit edilmiştir  (p<0,05). DIS4ME modeli ile hesaplanan ortalama çölleşme riski, kuzeydoğu bakısı 
için 5.52 (orta), güneybatı bakısı için yüksek 6.37 (yüksek) olarak sınıflandırılmıştır. Çölleşme risk değerlerinin 
bakılarda yatay ve dikey hatlar boyunca noktasal değişiminin gözlemlenebilmesi için oluşturulan grafiklerden 
(Şekil1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4) çölleşme riskinin her iki bakıdaki yatay ve dikey hatlarda da yer yer aşırı değerler 
aldığı görülmektedir. Güneybatı-yatay ve kuzeydoğu-dikey hattında çölleşme riski daha düzenli bir seyir takip 
ederken, diğer hatlarda çok daha değişken olduğu görülmektedir. Aslında her iki bakıda da çölleşme riskinin 
oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, çalışma alanında çölleşmenin geri dönüşümsüz aşamaya 
ulaşmaması için gerekli amenajman tedbirlerinin alınması kaçınılmazdır.    

Şekil 1. Güneybatı yatay hattının çölleşme risk katsayısının mesafe ile değişimi

Şekil 2. Güneybatı dikey hattının çölleşme risk katsayısının mesafe ile değişimi
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Şekil 3. Kuzeydoğu yatay hattının çölleşme risk katsayısının mesafe ile değişimi

Şekil 4. Kuzeydoğu dikey hattının çölleşme risk katsayısının mesafe ile değişimi

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma ile, tipik bir yarı kurak merada bakı faktörü dikkate alınarak yapılan örneklemede bazı toprak özellikleri 
ile bitki tür sayısı arasındaki ilişkiler incelenmiş ve alanın çölleşme riski değerlendirilmiştir. Çalışma alanında en 
fazla Festucaovina (koyun yumağı) ve Astragalusssp. (Geven) bitkilerine rastlanmıştır. Koyun yumağı ve geven 
aşırı ve kontrolsüz otlanılan alanların göstergecisidir. Toprakların kireç içeriğinin bitki tür sayısı için belirleyici 
olduğu ve kireç içeriğinin yüksek olduğu noktalarda bitki tür sayısının genelde düşük olduğu belirlenmiştir. Benzer 
şekilde, hacim ağırlığının yüksek olduğu noktalarda da bitki tür sayısının daha düşük olduğu saptanmıştır. 

Eğim, bakı ve yükseklik faktörleri gerek toprak oluşumunda gerekse bitki örtüsünün dağılımında etkili faktörlerdir. 
Çalışma alanında eğim ve bakının hem toprak özelliklerini hem de bitki tür sayısını önemli derecede etkilediği 
belirlenmiştir.  Çölleşmeyi en fazla etkileyen faktörlerin, artan eğim ve buna bağlı azalan örtülülük nedeniyle ortaya 
çıkan erozyonun neden olduğu toprak özelliklerindeki bozulmanın olduğu saptanmıştır.  Bu çalışmada elde edilen 
sonuçlardan hareketle, kurak ve yarı kurak alanlarda arazi bozulması ve vejetasyon arasındaki ilişkilerin izlenmesi 
ile çölleşme eğiliminin izlenebileceği soncuna varılmıştır.  Bu bağlamda, bitki tür çeşitliliğindeki değişim, net 
birincil üretimdeki değişim ve örtülükteki değişim çölleşmenin önemli birer göstergesi olarak izlenebilir.  Ancak, 
çölleşme kriterleri olarak kabul edilen toprak, arazi kullanımı, su, iklim, sosyo-ekonomi ve yönetime ilişkin 
göstergelerin de vejetasyondaki değişime paralel olarak çölleşmeyi nasıl etkilediğine yönelik daha karmaşık ve 
kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir.        
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ÖZET

Çölleşme ile yaşanan değişim süreci toplumun her kesimini çevresel, sosyal, ekonomik ve birçok alanda 
etkilemektedir. Toplumların bugün ve gelecekteki sürdürülebilirlikleri doğal varlıkların korunması ve 
güçlendirilmesine bağlıdır.

GAP Üst Havzası olarak tanımlanabilecek Adıyaman ve çevresi su ve toprak zengini olmasına rağmen, yapılan yanlış 
uygulamalar sonucu gelecekte çölleşme riski ile karşı karşıyadır. GAP Üst havzasında bulunan alanlarda özellikle 
Atatürk Barajı, Çamgazi Barajı ve diğer debisi 500 lt/sn’den daha düşük düzeydeki su kaynaklarından yapılan 
sulamalarla suyun yoğun olarak kullanıldığı alanlarda aşırı ve bilinçsiz uygulamalar sonucu risk taşımaktadır. 
Gelecekte gerek proje aşamasında olan ve gerekse yapım aşamasında bulunan Koçali Barajı, Gömükhan Barajı ve 
Çetintepe Barajları ile sulamadan kaynaklanabilecek risk faktörleri daha da artacaktır. Bölge’de eğimli arazilerdeki 
orman ve bitki örtüsünün yeterli düzeyde olmayışı toprak erozyonunu hızlandıran unsurlar arasında yer almaktadır. 
Kırsal bölgelerdeki tarımsal üretimin azalması ve ekonomik nedenler göçün ivme kazanmasına neden olmuş ve 
verimli tarım arazileri üzerindeki çarpık şehirleşme düzeyi artmıştır. Barajların sınırları boyunca yaşanan siltasyon 
ve beraberinde barajların kısa sürede ekonomik ömrünün azalması gibi tehditler çölleşme riskini arttırmaktadır. 
Gelecekte yaşanan/olası yaşanabilecek arazi bozunumu ile ilgili sorunların tartışıldığı bilimsel etkinlikler ve her 
türlü bireysel eğitimler yetersiz kalmaktadır. Ayrıca arazi bozunumunun bölge ekonomisine verebileceği maddi 
kayıpların giderilmesi ile ilgili çalışmalar tatmin edici düzeyde değildir. 

GAP Üst Havzasında bulunan su ve toprak kaynaklarının korunup güçlendirilmemesi durumunda arazi bozunumu 
riski ile karşı karşıya kalabileceği/etkilenebilirliği analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, ele alınan konularda 
çölleşme ve yan unsurların etkilerine karşı esneklik gösterilemeyeceği ve zarar görebilirliğin ve olumsuzluğu tüm 
GAP Proje alanını etkileyebileceği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: GAP Üst Havzası, Arazi Bozunumu, Toprak Erozyonu

Desertification Is Land Degradation In The Upstream GAP: An Overview 

ABSTRACT

The transformation process experienced with desertification effects every part of the society environmentally, 
socially, economically and in many areas. The today and future sustainability of societies depends on the protection 
and strengthment of natural havings. Although Adiyaman and its environment that can be defined as GAP upstream 
is rich in terms of soil and water, ıt’s face to face with desertification in future as a result of wrong applications. 
As a result of excessive and unconscious applications, there are risks in areas within GAP upstream especially in 
Ataturk Dam, Camgazi Dam, in places where water is used intensely and in places where watering is made by water 
resources the flow level of which is lower than 500 lt/sec. Risk factors that may appear because of watering will 
increase in the future in Kocali Dam, Gomukhan Dam and Cetintepe Dam which are in project phase or in building 
phase. Forest cover and vegetation in sloping lands in the Region not being on the sufficient level are among the 
factors speeding up the  soil erosion. The decrease of agricultural production in rural places and economic reasons 
have brought about the spur of immigration and deformed urbanization level on yielding agriculture lands has 
increased. Threats such as siltation a long side the borders of Dam and the decrease of economic life of Dams 
increase desertification risk. Scientific activities where related problems about the decomposition of lands in the 
future are debated and every kind of individual educations are in sufficient. 
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Furthermore, studies about removing monetary casualties that land decomposition can give to the economy of the 
Region aren’t at satisfactory level. 

It’s been analyzed that there will be the risk of land decomposition if the water and soil resources within GAP 
upstream aren’t protected and strengthened. At the end of the study carried out, It’s emerged out that flexibility will 
not be possible against the affects of desertification and sub-factors in discussed subjects and that suffering and 
problem can effect the whole GAP Project area.

Key Words: GAP The Upstream , Land degradation , Soil Erosion

1. GİRİŞ

Toprak ve su gibi iki önemli kaynağın yanlış kullanımının ortaya koyduğu/koyacağı olumsuzluklarla ilgili yaşanan/
olası senaryoların tartışıldığı ortamlar ve çözüm arayışları gün geçtikçe artmaktadır. Kuraklık, çölleşme ve arazi 
bozunumu gibi kavramlar insanlığın çok sık karşılaştığı ve yer yer olumsuzluklarına şahitlik ettiği olgulardır. 
Geçmiş uygarlıkların çöküşünde ve yeni uygarlıkların kurulmasında da etkili olduğu bilinmektedir. 

Yaşayan tüm canlı varlıkları tehdit eden çölleşmeyi önce tanımlamak gerekirse;  Çölleşme var olan çöllerin doğal 
yaygınlaşması değil, kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlardaki arazi bozunumudur. Uzun kuraklık ve sel gibi iklim 
değişimleri ve insan faaliyetlerinden kaynaklı toprak verimliliği kaybı ve bitki örtüsünün incelmesidir. Çölleşmenin 
endişe verici yönü, bu alanlarda yüzlerce yılda oluşan toprağın üst katmanının, eğer doğru yönetilmezse bir kaç 
mevsimde su ve rüzgar erozyonu ile kaybolabilecek olmasıdır. Aşırı ekim, aşırı otlatma, ormanların tahribatı, 
uygun olmayan sulama uygulamaları insanların oluşturduğu çölleşme faktörlerinin bir kaçı olarak sayılabilir 
(Tema Vakfı, 2014).

Günümüzde Dünya arazi varlığının yaklaşık %28’i kuraklıktan etkilenmektedir. İnsan aktivitelerinin öncelikli 
neden olduğu arazi bozulumunun (çölleşme) yayılım alanı yaklaşık 2,070 milyar hektara ulaşmıştır (Graınger 
ve ark., 2000). Buna karşın tüm karasal ekosistemde bölgelerinin en mahsuldar toprakları toplam alan olarak 
yaklaşık 350,790x106 ha’dır. Türkiye’de arazi bozulumunun boyutları kara ekosistemimizde yaklaşık %90’lar 
düzeyindedir. Buna karşın ekolojik bölgelerin en verimli toprakları yaklaşık 5,08 x106 ha’dır ve toplam kara 
parçamızın %6,5’idir. Dünya’da orman ve ağaç sektörünün yaklaşık %18’i; otlakçılık sektörünün yaklaşık %21’i 
ve tarım sektörünün de yaklaşık %38’i çölleşmeye neden olan etmenlerin baskısı altında arazi bozulumuna 
uğramıştır. İklim değişikliği sorunlarına çözüm arayan önemli bir faktör: Arazi kullanımı, arazi kullanımındaki 
değişiklikler ve ormansızlaşmadır (Cangir ve Boyraz, 2008).

 Dünyada 110 ülke ve üzerinde yaşayan 1,2 milyar insan çölleşme tehdidi ile karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı (UNEP) verilerine göre yılda ortalama 42 milyar dolar maddi kayba neden olan çölleşme; açlık, 
yoksulluk, göç ve eğitimsizlik gibi çok daha ciddi boyutlarda olumsuz etkilere de sahiptir (Ceylan ve Ark., 2009).

Kuraklık genellikle çölleşmeyi başlatır veya daha kötüleşmesine sebep olur. Ancak yanlış tarım uygulamaları, 
aşırı otlatma, ormanların tahrip edilmesi gibi insan kaynaklı etkenler de çölleşmenin önemli nedenleri arasındadır.

Türkiye’de gerçek çöl bulunmamasına karşın 2/3’üne yakın bölümü yarı kurak alanlardan oluşmaktadır. Bununla 
birlikte son yıllarda gözlenen iklimsel değişimlere bağlı olarak kurak alanlarda İç Anadolu’nun batısına doğru 
genişleme gözlenmektedir. Çölleşmeye açık yarı-kurak alanlara sahip risk bölgeleri ise Konya Ovası’ndan Doğu 
Akdeniz’e doğru bir yayılma göstermektedir (Ceylan ve Ark., 2009). Tuzlu toprakların alanı, GAP yöresi başta 
olmak üzere, yanlış sulama tekniklerinden dolayı, günden güne artmaktadır (Aşkın ve ark., 2005).

Doğal kaynakların korunarak kullanımı ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişme sürecinde önemli belirleyicidir. 
GAP Üst havzası olarak tanımlanabilecek Adıyaman ve çevresinde nüfusun %60’ı tarım, hayvancılık ve ormancılıkla 
uğraşmaktadır. Tarımla uğraşan çiftçilerin ise arazi yapısının çok parçalı, küçük ve dağınık olması nedeniyle yeterli 
gelir elde edememekte ve dolayısıyla ileri teknolojik gelişmeleri uygulayamamaktadır. Tarımda gelir düşüklüğünün 
yanında olası kuraklık durumunda üretimin miktar ve kalitesinde olumsuzluklar yaşanabilecektir.

Günübirlik yapılan politikalar sonucunda tarımsal yapıda, kentleşmede, ekonomik yapıda sürekli zorluklar 
yaşanması ise, kalkınma ve gelişme düzeyini engelleyen birincil sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede 
yaşanabilecek olası kuraklık ve arazi bozunumu ile yörede faaliyet gösteren hammaddesi tarıma dayalı 139 sanayi 
kuruluşu ve beraberinde 5650 kişinin işsiz kalması gibi büyük sorun ortaya çıkabilecektir (Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü, 2013). Yine Adıyaman çevresindeki fazla eğimli arazi varlığı nedeniyle toprakların yaklaşık %90’ı 
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erozyon tehdidi altında bulunmaktadır. Yukarı Fırat Havzası’ndan gelen siltasyonla Atatürk Barajı ve diğer 
göletlerin ekonomik ömrü büyük bir risk altında bulunmaktadır. İl ve ilçelerde yapılan yanlış kentsel planlama ile 
verimli tarım arazileri vasıflarını kaybetmektedir.   

Türkiye’nin çevresel sorunlarının yaşandığı/ yaşanabileceği risk grubu dünya ülkeleri arasında yer aldığı 
ve gelecekte Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kapsadığı GAP Bölgesi iklim değişikliklerinden daha çok 
etkilenebileceği tahmin edilmektedir. 

Arazi bozunumu ile yaşanan değişim süreci toplumun her kesimini çevresel, sosyal, ekonomik ve birçok alanda 
etkilemektedir. Bölgede yaşayan insanların bugün ve gelecekteki sürdürülebilirlikleri doğal varlıkların korunması 
ve güçlendirilmesine bağlıdır.

Bölgede, yapılacak projelerin havza bazında ve yerel olarak uygulanması, fonlardan yeterince kaynak aktarılması, 
eski verilerin güncellenmesi ve konunun halk düzeyine indirgenerek yapılacak eğitici faaliyetler kuraklık ve arazi 
bozunumu gibi önemli soruna çözüm sağlayacaktır.

2. MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada, GAP Üst Havzası’nın (Adıyaman) toprak ve su varlıklarının karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözüm 
önerileri, olası arazi bozunumu ve çölleşme ile ilgili konular belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler Türkiye İstatistik 
Kurumundan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler 
Şube Müdürlüğü ve benzeri kurum kuruluşlardan alınmış ve değerlendirilmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Adıyaman İli Toprak Varlığı ve Kullanımı

Bölgenin jeolojisi Pleyistosen yaşlı çamur akıntıları ile alüviyal V şekilli vadilerle tanımlanmaktadır (KHGM, 
1990). İklim, topografya ve ana madde farklılıkları nedeni ile Adıyaman’da değişik toprak tipleri oluşmuştur 
(KHGM, 1990). Bu değişik toprakların yanı sıra toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de bulunmaktadır. İlin 
genel toprak yapısı %75 oranında killi-tınlıdır (Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, 2003). Bölgede bulunan kil ham-
maddeleri ise, çoğunlukla karbonatlı kayaçların ayrışması sonucu oluşan kırmızı renkli smektit, illit ve kaolinit 
içeriklidir (KHGM, 1990). Bunun dışında smektit ve illitçe zengin Sahra kökenli tozların katkısı da önem taşımak-
tadır (Kapur ve ark., 1998). Renk itibarı ile koyu kırmızıdan koyu kahverengiye kadar değişiklik göstermekte olup, 
arada tamamen boz renkli kısımlar da vardır. Nehir ve çay kenarlarında alüvyonlu sahalara da rastlanmaktadır. 
Adıyaman topraklarının tiplerine göre sıralamasında kahverengi topraklar birinci sırada yer alır. Yine bölge to-
praklarının kil içeriğinin yüksek oluşu tarımsal uygulamalarda bazı teknik ayrıntılara dikkat edilmesi gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. 

 

 
Şekil 1. Adıyaman İli Arazi Varlığı ve Tarım Alanlarının Dağılımı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012)
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Arazi kullanım kabiliyetlerine göre arazi dağılımı irdelenecek olursa, Adıyaman ili genelinde toprakların büyük 
bir kısmında işlenerek tarım yapılmaktadır. Tarım yapılmayan araziler doğal toprağı bulunmayan veya çok az 
olan yerler olup, büyük bir bölümü bozunmuş mera arazileridir. Bunlardan Atatürk Barajı göl kıyısında yer alan 
küçük bir bölümünde orman ağaçlandırma çalışmaları başlatılmıştır. Arazi kullanım verilerine göre, I,II ve III 
sınıf tarım alanları 151,137 ha’lık büyüklüğe sahiptir. Marjinal tarım alanı olarak nitelendirilen diğer araziler ise 
721,151 ha’lık alana sahiptir (http://www.gap.gov.tr/Turkish/Tarim/tkaynak.html). Marjinal tarım alanları eğimli 
yapı nedeniyle aşınma ve taşınma sonucu yüksek düzeyde erozyona maruz kalmaktadır. 

Çizelge 1. Adıyaman Bölgesi’ndeki Tarımsal Yapı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012)

TARIMSAL YAPI – 2012

Toprak Varlığı ve Dağılımı Alanı (Hektar) Payı (%)

İşlenebilir Arazi 240.366 31,57
Çayır-Mer'a Arazisi 45.824 6,02

Orman Alanı 178.007 23,38
Yerleşim Alanları ve Tarıma Elverişsiz Arazi 297.203 39,03

TOPLAM 761.400 100

Adıyaman ili toprak varlığı ve dağılımı incelenecek olursa, yerleşim alanları ve tarıma elverişsiz alanların 
büyüklüğü dikkat çekmektedir. Özellikle yerleşim alanlarının yerleşim düzeninde 1 ilçe ve 82 yerleşim merkezinin 
(47.667 ha’ lık alan) Atatürk Barajı göl havzası (51.000 ha) altında kalması ve yaşanan göç 

nedeniyle hızlı nüfus artışıyla oluşan konut istemi, yoğun olarak toprak kullanımı sorununu ortaya çıkarmıştır. 
Adıyaman merkez başta olmak üzere Kahta ve Gölbaşı ilçeleri verimli tarım alanları üzerinde kurulmuştur (Çelik 
ve Büyük, 2014). Toprak kaynaklarının korunması amacıyla çıkarılan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanununa rağmen, 

toprakların yanlış kullanımı devam etmektedir (Çullu, 2012).  Özellikle kentin çeşitli bölgelerinde planlanan 
hastane, otogar ve benzeri kamu yatırımları verimli tarım alanları üzerinde inşa edilmiştir. Ülke topraklarının %7’si 
birinci sınıf tarım toprağı ve yapılaşmanın %90’i bu arazilerde gerçekleşmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi 
arazi bozunumunda çok fark göstermemektedir. 

Örneğin Almanya’da 1981-2003 yılları arasında 32 479 km2, İtalya’da 28 693 km2 Türkiye’de ise 30 841 km2 alan 
arazi bozunumundan etkilenmiştir (Bai ve ark., 2008).

İşlenebilir kuru ve sulu tarım alanları İl Müdürlüğü verilerine göre (2013), 761,400 ha yüzölçümüne sahip olan 
İlin 199,039 ha alanında yapılan çalışmada; Kuru Mutlak Tarım Arazileri 3,247 ha, Kuru Marjinal Tarım Arazileri 
43,729 ha, Dikili Tarım Arazileri 16,685 ha olarak saptanmıştır. 

Sulu Tarım Alanlarında ise, Sulu Mutlak Tarım Arazileri 6,770 ha, Dikili Tarım Arazileri 2,884 ha’ lık bir alana 
sahiptir. Tarım alanlarının daha fazla sulamaya açılması yönünde halkın önemli baskısı bulunmaktadır.

3.2. Adıyaman İli Su Varlığı ve Kullanımı

Adıyaman ve bölgesinde sulama yapılan kuru tarım alanlarından; DSİ tarafından sulanan alan 7,127 ha, İl Özel 
İdaresi tarafından sulanan alan 13.900 ha, Çiftçi tarafından sulanan alan 20,653 ha olarak saptanmıştır (İl Özel 
İdaresi, 2013). Çamgazi Barajı ve derivasyon tesislerinin 8,000 ha alanı ve Samsat pompaj sulaması 1. kısım 2,806 
ha alan işletmeye açılmıştır. 

Gelecek 20 yıl sonra açılması planlanan alanlarda (Çizelge 2) sulamanın uygun yapılmamasının sorunlara yol 
açacağı unutulmamalıdır. Adıyaman ve çevresinde Ekosistem ile bölgedeki ekonomik ve sosyal yaşamın su 
ihtiyacı, ciddi anlamda tehlike altında bulunmaktadır. 

EPDK ve DSİ’nin verilerine göre, Adıyaman’da HES’lerin sayısı 12’dir (D.S.İ, 2014). Kurulan hidroelektrik 
santrallerinin çevreye verdikleri zarar yasalar ölçüsünde alınacak tedbirlerle kontrol altına alınmalıdır.  
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Çizelge 2. Gelecek 20 Yıllık Süreçle Sulamaya Açılması Planlanan Alanlar (D.S.İ, 2014) 

Proje Adı Sulanacak Alan (ha)
1 Koçali Projesi 26632
2 Adıyaman Kâhta-Menzil Göleti ve sulaması 238
3 Adıyaman Gerger Gölyurt pompaj projesi 141
4 Büyükçay Projesi 12322
5 Atatürk Baraj Gölünden pompaj tesisi 23998
6 Samsat Sulama projesi 5531
7 Çetintepe Projesi 70968
8 Besni Projesi 2820

Toplam 142650

3. 3. Adıyaman İli Bitki Örtüsü ve Orman Alanlarının Kullanımı

Adıyaman arazileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında köprü vazifesi gören bir alandır. Hatta kısmen 
Akdeniz Bölgesi’nin iklimsel özelliklerini de taşır. Bu nedenle bitki örtüsü de bu üç bölgenin yapısını taşımaktadır. 
Yüksek rakımlı yerler genelde meşe ağaçları ile kaplanmış olmakla birlikte, su ve toprak erozyonu ve ormansızlaştırma 
nedeni ile çıplak hale gelmiş araziler de mevcuttur. Yaz mevsiminin uzun ve kurak geçmesi dolayısıyla orman içi 
bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Tarım yapılmayan alanlar çayır, mera, yabani ağaçlar ve makilerle kaplıdır. 
Sazlık, bataklık alanlarda suyu seven bitki türlerine rastlanmaktadır. Rakım yükseldikçe ağaç türleri değişmekte ve 
kimi bölgelerde meşeliklere rastlamak mümkün olmaktadır (İl Çevre Orman Müdürlüğü, 2003). 

Tarım alanlarına göre ekimi ve dikimi yapılan yaygın tarım ürünleri irdelenecek olursa, tarım arazilerinin genelde 
buğday-pamuk-tütün son 

zamanlarda da mısır ekim nöbeti uygulanmaktadır. Tütün yetiştiriciliği bölgede diğer kültür bitkilerine gereken 
önemin verilmesine de engel olmuştur. Daha sonraki dönemlerde tütün ekimine getirilen sınırlama ile tütün ekimi 
azalmıştır. Nitekim toprak ve iklim koşulları elverişli olmasına rağmen çalışma alanında bağcılık ve Antepfıstığı 
yetiştiriciliği istenilen düzeyde değildir. Genelde vadi tabanlarında yer alan sulu tarım arazilerinde sebzecilik 
yapılmakta ve az oranda da pamuk yetiştirilmektedir (KHGM, 1997).

Türkiye 20.763.248 ha ormanlarla kaplıdır. Bu alanların yaklaşık 9 milyon ha oldukça iyi, geriye kalan 11 milyon 
hektarı ise bozuk ormanlardır. Kentin yağış ve sıcaklık rejimi üzerinde önemli bir etkiye sahip orman varlığı 
ve alanları, Dünya’da 113 ülkenin ortalama orman alanının %23’ün üstünde olduğu düşünülürse bu düzeyin 
yetersizliği ortaya çıkmaktadır (Çizelge 3). Çünkü su kaynaklarının çoğunun dağlık kesimden kaynaklandığı 
Adıyaman’da düşük orman örtüsü karbon tutumu kadar su kaynaklarının kalitesinin düşmesine yol açacaktır. 
Özellikle yüksek eğimli alanların %90’nında erozyon yaşanmaktadır. 

Çizelge 3. Adıyaman İlinde İlçeler Bazında Orman Alanları (Orman İşletme Müdürlüğü, 2011)

İlçe Adı Orman Alanı (ha)
1 Besni 25284                              
2 Çelikhan 16006                                    
3 Gerger 22502                                    
4 Gölbaşı 44718                                    
5 Kahta 10700                                    
6 Merkez 28119                                    
7 Samsat     300                                        
8 Sincik 15000                                   
9 Tut 15378                                  

TOPLAM 178007                               

3. 4. Adıyaman ve Çevresinde Gelecekteki Olası İklim Değişimleri

Dünyada gelişme yaklaşımlarına bakılarak olası iklim değişikliği senaryoları oluşturulmaktadır. 2070 yılında 
sıcaklık artışı yüksek düzeyde artış gösterecek olup, sıcaklık dağlık alanlarda kıyılara oranla daha fazla artış 
beklenmektedir. Yapılan çalışmalara göre, Seyhan Havzası’nda yüzey sıcaklığı 2,0-3,5oC artış, yağış düzeyinde 
%25 oranında azalma öngörülüyor. Dağlarda çok ciddi kar örtüsünün azalacağı ve bahar aylarında akarsu akısının 
azalacağı saptanmıştır. Bu nedenle Akdeniz Bölgesi iklim değişimine çok duyarlıdır (Fujihara ve ark., 2008). Benzer 
şekilde Adıyaman, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin geçiş noktasında bulunduğundan 
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aynı tehlike ile karşı karşıyadır. Günlük yaşamda kullanılan tüketim malzemelerinin (enerji, ulaşım, yakıt, şarj, 
edilen alet sayısı, harcanan kömür, v.b.)  kullanımı CO2 miktarını belirlemektedir. Yapılan araştırmalara göre, 
günlük yaşamdan karbondioksit miktarı hesaplanacak olursa, yılda 1 kez uçakla Adıyaman- İstanbul gidiş geliş 
1,37 ton CO2 salınımına yol açıyor. Başka bir örnek vermek gerekirse, yılda 10.000 km/1,6 lt/benzin 2,74 ton CO2 
salınımını ortaya koymaktadır (Akça, 2013). 

3. 5. Adıyaman’da Kullanılan Gübre Miktarları

Türkiye’de ve Adıyaman’da gübre kullanımında büyük çelişkiler yaşanmaktadır. Adıyaman topraklarının makro ve 
mikro besin elementleri açısından verimlilik durumunu belirten toprak haritası projesi sulamaya başlamadan önce 
hazırlanması gerekirken, böyle bir çalışma söz konusu değildir. Kullanılan kimyasal gübreler çoğu zaman hiçbir 
analiz yapılmadan ve uzman görüşü alınmadan kullanılmaktadır. Ayrıca gübre uygulama zamanı ve metotlarının 
da az bilinmesi veya bilinmemesi doğru olmayan gübre kullanımlarına neden olmaktadır. Kimyasal gübrelerin 
toprak üzerinde olumsuz etkileri kısa bir dönemde meydana gelmeyip çok uzun yıllar boyunca, tek yönlü dengesiz 
ve her yıl aynı formda gübre kullanımından ileri gelmektedir (Büyük ve Çelik, 2014). 

Özellikle GAP Üst Havzasında sulamaya açılacak alanlarda toprak verimliliği ve sürdürülebilir tarıma dayalı toprak 
özellikleri ile ilgili araştırmalar yapılarak, her ürün ve toprak için özel gübre ve sulama programları belirlenmelidir. 
Yine yaygın sulama sonrası gerek drenajla ve gerekse bitki besin elementlerinin topraktan yıkanması veya 
erozyonla Atatürk Baraj Havzasının kirlenmesi kaçınılmazdır. 

Çizelge 4. Adıyaman’da Kullanılan Gübre ve Miktarları (Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2014)

 
Yıl

Kullanılan Kimyasal Gübre 
(N,P,K) (Ton)

Çiftlik Gübresi (Ton) Gübrelenen Arazi (Ha)

2011 15841,39 8,628 212,381
2012 14052,72 8,038 192,781
2013 12387,88 7,636 188,925

Su ve toprak güvenliğinin sağlanması konusunda gübreleme programlarının yapılması, insan ve çevre ekonomisi 
açısından önemlidir. 

Adıyaman’da Kullanılan Gübre ve Miktarları irdelendiğinde (Çizelge 4), gübre miktarında ki azalma olmasına 
karşın birim alanda kullanım artışı (toprak analizleri dikkate alınmadan) söz konusudur. Sulamaya açılan alanların 
artışına paralel olarak yer altı sularının ve Atatürk Barajı’nın azot ve fosforla kirlenme riski ortaya çıkabilecektir. 
Hektar başına kullanılan gübre ve mineral azot, fosfor ve potasyum miktarı: 68.848 / 232.733 = 0,093 ton/ha 
olarak belirlenmiştir (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013). Yıllık toplam tarım ilacı tüketimi ise 36.645 tondur. 
Hektar başına düşen tarım ilacı: 36.645/ 232.733 =0,16 ton/ha olarak saptanmıştır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sağlıklı çevrede yaşamak, öncelikli bir insan hakkıdır. Küresel ısınma nedeniyle yaşanan iklim değişiklikleri, 
giderek kalıcı hale gelen kuraklık ve beraberinde suların azalması ve kirlenmesi, toprakların azalması ve bozulması, 
ormanların, meraların yok olması ve niteliğinin değişmesi, bütün bunlara dayalı olarak çölleşmenin hızlanması, 
büyük ölçüde sanayileşmiş ülkelerden kaynaklanan sera etkisi, açlık ve yoksulluğun kitlesel boyutlara ulaşması 
bu temel insan hakkının yaşanmasına önemli engellerdir. Kırda ya da kentte çevre duyarlılığı olmayan, doğal 
kaynağı korumayan toplumların kalkınma ve gelişme çabaları da bu nedenlerle başarılı olamamaktadır. Bu nedenle 
GAP Üst Havzası’nda, TÜİK’in (2012) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Adıyaman’da 2007-
2011 yılları arasında iç göçün hızlanmasına yol açmıştır. Adıyaman Türkiye geneli iller sıralamasında dışarı en 
çok göç veren 7. il olmuştur. Bunun en büyük sebebi kırsal bölgelerde su ve toprak kaynaklarının ekonomik ve 
sürdürülebilir ölçütlerde kullanılmayışı ve sonuçta bölgede yeterli istihdamın sağlanamamasından dolayı genç 
nüfusun farklı şehirlere göç etmesidir.

Toprağını erozyonla kaybeden, amaç dışı kullanımla hızla yok olan, kirlenen ve bozulan, meraları azalan ve 
ormanlarının kalitesi bozulan, yetersiz olan yer altı ve yerüstü su kaynakları tükenen ve plânlamalara uygun 
kullanılmayan bir ortamda; öncelikle doğal kaynakları korumaya önem verilmesi, tarımsal kalkınma ve gelişme 
programlarının başarı ölçütlerini artıracaktır.

Sonuç olarak, doğal kaynaklara ilişkin tüm politikaların belirlenmesinde ve bunların uygulanmasında, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve siyasal boyutlar ile kırsal ve kentsel kalkınma-gelişme programları birlikte değerlendirilmelidir. 
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Bu anlamda alınması gereken tedbirler aşağıda özetlenmiştir;

1.	 Arazi Kullanımı, Arazi Bozunumu ve Çölleşme bir çok Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşunun çalışma alanına 
girse de bütüncül bir çözüm içerisinde projeler oluşturulmalıdır. Çölleşme Eylem Planı bütüncül çalışmalara 
örnek bir adım olmuştur.

2.	 Türkiye’nin toprak kaynaklarını korumayı ve geliştirmeyi, plânlı toprak kullanımını öngören bir “Ulusal To-
prak Politikası”na ihtiyacı vardır. Böyle bir süreç ile korunan toprak, öncelikle onu verimli kılacak ve verim-
liliğini sürdürecek bir “tarımsal arazi kullanımı stratejisi”ne göre kullanılmalıdır.

3.	 Arazi bozunumu sonuçlarının daha iyi anlaşılması ve izlenmesi açısından geçmiş ve güncel etkilerin eğitim 
faaliyetleri ile desteklenmesi gerekmektedir. 

4.	 Arazi kullanımdaki değişimler ekonomik, çevresel, sosyal, politik ve teknolojik değişimlere yol açarak 
yerelden küresele tüm toplulukları etkilediği için kullanım kararları bireysel verilmemelidir.  

5.	 Arazi bozunumu ve kullanımında kısa ve sözde kârlı çözümler yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler 
bir bütünlük içerisinde ve tüm bileşenleriyle ilişki içerisinde yapılmalıdır.

6.	 Bir ağ oluşturularak yürütülen ve yürütülecek çalışmalar, projeler ve çıktılar siyasetçiler, karar veren me-
kanizmalar ve en önemlisi yerel halkla paylaşılmalıdır.

7.	 Sivil Toplum Örgütleri Kamu Kuruluşları arasında köprü görevi alarak bu ağın tamamlanmasında önemli rol 
oynayacak bilgi birimine sahiptir.

8.	 Yüksek eğimli alanlarda ağırlıklı olarak tahıl tarımının neden olduğu toprak degradasyonunun azaltılması için 
arazi kullanımının değiştirilmesi ve uzun sürede toprak kayıplarının önlenmesi için toprak koruma temellik 
arazi kullanımlarının seçilmesi.
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