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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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ORTA ANADOLU MERA TOPRAKLARININ AŞINABİLİRLİK (ERODİBİLİTE) 
ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ali Mermer(1), Hakan Yıldız(1), Aytaç Özaydın(1), Hicrettin Cebel(2), Ediz Ünal(1), Öztekin Urla(1), Metin Aydoğdu(1),  
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Harun Torunlar(1), Murat G.Tugaç(1).

1) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2) Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara,  
3) Tarım il Müdürlüğü, İstanbul

ÖZET

Meralar hayvancılık için önemli bir besin kaynağı olmaları yanında, bitki ve hayvanlar için gen kaynağı olup, eroz-
yon kontrolünde de çok önemlidirler. Ülkemizde meralar genellikle engebeli arazi yapısına sahip olup, vejetasyon 
örtüsü zayıftır. Bu nedenle meralar erozyona hassas durumdadır. Toprakların erozyona hassasiyetinin belirlenmesi 
ve haritalanması bu doğal alanların yönetimi ve korunması için önemlidir. Çalışmanın amacı Orta Anadolu Bölge-
sindeki mera topraklarının erozyona hassasiyet durumlarını ortaya koymak ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile 
haritalamaktır.   Bu çalışmada Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi kapsamında Orta Anadolu Bölgesinde 
9 ile ait veriler değerlendirilmiştir.  Proje kapsamında meralardan 468 adet toprak örneği alınmıştır.  Bu toprak 
örneklerinin fiziksel analizleri yapılmıştır.  Sonuçlara göre erodibilite değeri açısından toprakların  % 0,6’ı az 
aşınabilir, % 16,5’i orta derecede aşınabilir, % 78,4’ü kuvvetli derecede aşınabilir, % 4,5’i çok kuvvetli derecede 
aşınabilir olarak bulunmuştur. Meralarda erozyon etkisini azaltmak için aşırı otlatmanın önlenmesi, gübreleme, 
üstten tohumlama gibi uygun mera yönetim tedbirleri alınmalıdır. 

Anah tar kelimeler: Mera, toprak, aşınabilirlik, coğrafi bilgi sistemleri

Evaluating Erodibility Characteristics of Grassland Soils of Some  
Central Anatolia Region Provinces

ABSTRACT

Rangelands that are an important feed source for livestock are geen source for flora and fauna.  In addition, they 
are also important for erosion control.   Rangelands are usually situated on rugged lands and their vegetation cover 
is poor. For this reason rangelands are open to erosion. Determining and mapping sensitivity of rangeland soils 
to erosion is important for their suitable management and protection.  The objective of the study is to determine 
and mapping erosion sensitivity of soils of Central Anatolia rangelands by Geographic Information System (GIS) 
techniques. In this study, rangeland soil data from nine provinces of Central Anatolia Region, which is collected 
through “National Rangeland Management and Use Project” was evaluated. A total of 468 soil samples were 
collected from the rangelands of nine provinces. Physical  analysis  of those soil samples was done.  According to 
results, 0,6 % of collected soil samples were low erodible, 16,5 % medium level erodible, 78,4 % highly erodible 
and 4,5% very high level erodible. To reduce erosion impacts on rangelands proper rangeland management tech-
niques such as to prevent overgrazing, fertilization, overseeding should be adopted.

Key Words: Rangelands, soil, erodibility, geographic information systems
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1. GİRİŞ

Çölleşme; tarım ve mera alanları ile ormanlık alanların bozulması sonucunda oluşan, biyolojik çeşitlilik ve 
verimlilik kaybı ile sonuçlanan arazi bozulması olarak tanımlanmaktadır.  Meraların düzensiz, kontrolsüz ve 
zamansız- ağır biçimde otlatılmaları neticesinde mera vejetasyonu gittikçe bozulmakta ve üzerindeki bitki varlığı 
azalmaktadır. Bu durum zaten yarı kurak iklim bölgesinde olan ve çoğunlukla meyilli arazilerde bulunan meraları 
erozyon ve çölleşmeye hassas hale getirmektedir.  

Aşınabilirlik (erodibilite) özelliği  (K faktörü) toprağın erozyona hassasiyeti hakkında bir fikir vermektedir. K 
faktörü toprağın içerdiği maddelere bağlı olarak yağmur ile taşınmaya karşı gösterdiği duyarlılığı tanımlamaktadır. 
Toprak aşınabilirliği toprağın hem parçalanma hem de taşınmaya karşı direncini belirtir. Bir toprağın erozyona 
direnci aynı zamanda; arazinin topografik pozisyonuna, eğim derecesine, toprağın işlenme durumuna ve özellikle-
rine bağlıdır. Aşınabilirlik, toprağın; bünyesi, agregat dayanıklılığı,  infiltrasyon kapasitesi ile organik ve kimyasal 
madde kapsamına bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Çanga, 1995).

Aşınabilirlikte etkili olan dört ana toprak özelliği vardır. Bunlar tekstür, strüktür, organik madde muhtevası ve 
hidrolik geçirgenliktir (USDA-NRCS, 2005). Toprak tekstürü toprak örneğindeki kum, silt ve kilin ağırlık olarak 
yüzdesine göre belirlenir. Toprak tekstürü aşınabilirliği etkileyen önemli bir özelliktir. Silt ve çok ince kum (0,05- 
0,1 mm) oranı yüksek toprakların aşınma özelliği fazladır. Başkan ve ark. (2011),  K faktörü ile fiziksel özellikler 
arasındaki ilişkileri incelemişler ve silt ve silt + çok ince kum kapsamıyla K değerleri arasında doğrusala yakın 
ilişkiler belirlemişlerdir. Kaba parçacıklara sahip olan kumlu topraklar agregat oluşturma özellikleri az olmasına 
rağmen geçirgenlikleri fazla olmaları nedeniyle düşük yüzey akışı, dolayısıyla düşük aşınabilirlik özelliğine sa-
hiptirler. Orta tekstürlü (tınlı) topraklar yüksek oranda silt ve çok ince kum içermeleri nedeniyle en fazla aşınma 
özelliğine sahiptirler. Bu toprakların geçirgenlikleri orta ve az olup parçacıkların ayrılması kolaydır. Agregatlar 
ayrıldığında küçük olan parçacıklar (silt ve kil) kolaylıkla taşınır. Toprak organik maddesi (humus) mineralleri 
birbirine bağlayarak agregat oluşmasını sağlar dolayısıyla organik madde toprağın aşınmaya karşı direncini artırır. 
Toprak geçirgenliği tekstür, yapı ve toprak hacim yoğunluğunun bir fonksiyonudur. Geçirgenliği fazla topraklarda 
yüzey akışı az olacağı için erozyonda azalmaktadır (O’Geen ve ark, 2006). 

2. MATERYAL VE METOD

Araştırma Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi kapsamında Orta Anadolu Bölgesindeki doğal mera alanla-
rında yürütülmüştür (Şekil 1). Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün sorumluluk alanına giren 9 ilde 0-20 
cm derinlikte toplam 468 adet toprak örneği alınmıştır.

Şekil 1. Çalışma alanında toprak örneklerinin dağılımı

Alınan toprak numunelerinde fiziksel ve kimyasal analizler Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araş-
tırma Enstitüsü laboratuvarlarında yapılmıştır. Bünye analizi Bouyoucos (1951), hidrolik iletkenlik Klute ve Dirk-
sen (1986), hacim ağırlığı Blake ve Hartge (1986)’ın belirttikleri yönteme göre yapılmıştır.  Organik Madde Ülgen 
ve Ateşalp (1972) tarafından bildirildiği şekilde modifiye Walkley-Black yöntemine göre tayin edilmiştir. K fak-
törünün hesaplanmasında Wischmeier ve Smith, (1978)’in belirttiği formül kullanılmıştır. Formüllerde yer alan 
strüktür kodlamasında Çizelge 1’den, geçirgenlik değerlerinin tanımlanması ve kodlanmasında Çizelge 2’den ve 
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sonuçta elde edilecek olan K faktörlerinin değerlendirilmesinde ise Çizelge 3’ten yararlanılmıştır. 

                         [1]

Burada;

K: Toprağın erozyona duyarlılık faktörü,

OM: Organik madde (%),

M: Zerre irilik parametresi,

S: Toprak strüktür sınıfı (1-6),

P: Toprak su geçirgenliği kodu (permeabilite),

D: Metrik sisteme dönüştürme katsayısı (d = 7,59).

Eşitlikteki M parametresi Eşitlik 2 ile belirlenmektedir.

M = (% Silt + % Çok ince kum) x (100 - % Kil)                                                   [2]

Çizelge 1. K Faktörünün Belirlenmesinde Kullanılan Strüktür Tipleri Ve Kodları (Anonymous, 1951)

Strüktür Tipi Strüktür Kodu
Çok ince granüler

İnce granüler
Orta veya kaba granüler

Blok, prizmatik, sütunsu, pulsu veya masif

1
2
3
4

Çizelge 2. Geçirgenlikte Kullanılan Kod Ve Sınır Değerleri Ve Tanımı (Anonymous, 1951)

Geçirgenlik 
Kodu

Geçirgenlik Değeri 
(mm h-1) Geçirgenlik Tanımı

1
2
3
4
5
6

> 60.96
20.32-60.96
5.08-20.32
2.032-5.08
1.016-2.032

< 1.016

Çok hızlı
Hızlı

Orta-hızlı
Orta-yavaş

Yavaş
Çok yavaş

Çizelge 3. K Faktörü Gruplama 

K faktörü (%) K faktörü (Metrik) * Aşınabilirilik (erodibilite) sınıfı
0.05 0.0066 Çok az aşınabilir topraklar
0.1 0.0132 Az aşınabilir topraklar
0.2 0.0264 Orta derecede aşınabilir topraklar
0.4 0.0527 Kuvvetli derecede aşınabilir topraklar
0.6 0.0791 Çok Kuvvetli derecede aşınabilir topraklar

*hesaplama (=K/7,59)

 3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Toplam 468 adet mera kesiminden alınan toprak numunelerinin aşınabilirlik durumları Çizelge 4’de verilmiştir. 
Buna göre bu toprak numunelerinin % 0,6’sı (3 adet) az aşınabilir, %16,5’u (77 adet) orta derecede aşınabilir, 
%78,4’ü (367 adet) kuvvetli derecede aşınabilir, %4,5’u (21 adet) ise çok kuvvetli derecede aşınabilir grupta ol-
muştur. Görüldüğü gibi  Orta Anadolu mera topraklarının hemen tamamı orta ve kuvvetli derecede aşınabilir özel-
likte olmuştur.  Gerçekleşen erozyon sadece toprağın aşınabilirlik özelliğine bağlı olmayıp  yağış şiddeti, eğimin 
dikliği ve uzunluğu, toprak üzerindeki vejetasyon örtüsü ve yönetim  gibi faktörlerde erozyonda etkilidir. Mera 
topraklarının büyük oranda aşınabilir özellikte olması mera yönetiminin önemini daha da artırmaktadır.  



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

16

II.CİLT

Genel olarak, koruyucu arazi örtüsü arttığında erozyon tehlikesi azalır (Mkhonta 2000). Toprağı düşen yağmur 
damlalarının etkisinden korur, infiltrasyon derecesini arttırır, toprak yüzeyinin engebeliliğini korur, yüzey akışın 
hızını düşürür, toprağı bir arada tutar ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini geliştirir (Petter 
1992). Vejetasyon örtüsü bozulmadığı sürece yağış, eğim dikliği ve toprak farklılığına rağmen erozyon ve yüzey 
akışı az olur. Özellikle yüzey erozyonunda vejetasyon örtüsünün erozyon oluşumuna etkisi bitki örtüsünün çeşidi-
ne, yoğunluğuna, orman altı bitkilerinin ve diğer artıkların ortamdaki varlığına bağlıdır. Bunlar oluşacak kayıpları 
durdurur, kinetik enerji absorbsiyonunu ve su infiltrasyonunu arttırır. İyi örtüye sahip arazide yüzey akışı gecikir. 
Vejetasyon koruyucu bir tabaka gibi davranır veya atmosfer ve toprak arasında tampon görevi görür. Yüzey üstün-
deki örtü düşen yağmur damlalarının, akan suyun ve rüzgarın enerjilerini absorbe eder, böylelikle toprağa yönelim 
azalır. Yüzey altındaki kök sistemleri toprağın mekanik gücüne etki eder (Hagos 1998).

 Çizelge 4. Alınan Toprak Numunelerinin Aşınabilirlik Gruplarına Göre Dağılımı

Erodibilite (K Faktörü) sınıfı 

İLİ Az Aşınabilir
Orta Derecede 
Aşınabilir

Kuvvetli Derecede 
Aşınabilir

Çok Kuvvetli 
Derecede Toplam

Ankara  10 49 1 60

Çankırı  11 30  41

Çorum  3 27  30

Kayseri  1 57 2 60

Kırıkkale 2 20 38 3 63

Kırşehir  11 25  36

Nevşehir  4 27  31

Sivas 1 8 86 8 103

Yozgat  9 28 7 44

Toplam 3 77 367 21 468

% 0,6 16,5 78,4 4,5  

 Toprak örneklerinin alındığı mera kesimlerinin mera sağlık ve durum sınıfları erodibilite grupları altında tasnif 
edilmiştir (Çizelge 5 ve 6). Mera durum sınıfı mera vejetasyonundaki bitki türlerinin kompozisyonu ve bu türlerin 
otlatma açısından kalite derecesine göre belirlenirken mera sağlık sınıfı meranın bitki ile kaplılık oranına göre be-
lirlenmektedir. Modifiye edilmiş tekerlekli nokta metodu ile yapılan ölçümlerde kaplılık %70’in üzerinde ise mera 
sağlık sınıfının “sağlıklı”, %55-70 arası “riskli” ve %55’in altında ise “sorunlu” olarak sınıflandırılmıştır (Koç ve 
Çakal, 2004). Buradanda analaşılacağı gibi sağlıklı mera grubuna giren bir merada bitki ile kaplılık en yüksek iken 
sırası ile riskli ve sorunlu gruptaki meralarda bitki ile kaplı alan yüzdesi daha da azalmaktadır. Bu nedenle özellikle 
riskli ve sorunlu gruptaki meralarda erozyon etkisini azaltmak için uygun mera yönetimi belirlenerek hem aşırı 
otlatma önlenmeli ve hem de  meradaki bitki yoğunluğu artırılmalıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi alınan toprak 
numunelerinin hemen hemen tamamı orta, kuvvetli ve çok kuvvetli aşınabilir gruplarda yer almışlardır.   Toprak 
numunesi alınan meralar mera sağlık sınıflaması açısından beklendiği şekilde çoğunlukla riskli ve sorunlu gruplar-
da  yer almışlardır. tır.  Bu gruplar içerisinde örneğin kuvvetli derecede aşınabilir grupta olan 367 toprak numune-
sinin alındığı mera kesimlerinin % 40’ı (146 durak) riskli, %38’i (138 durak) sorunlu mera grubunda yer almıştır 
(Çizelge 5). Bu durum meralarda bitki örtüsünün az olması yanında bu mera topraklarının erozyona karşıda hassas 
olduğunu göstermektedir. Bu 367 mera kesiminin mera durum sınıflarına bakıldığında %72’sinin (265 durak) za-
yıf, %26’sının (95 durak) orta sınıfta olduğu ancak % 2’sinin (7 durak) iyi mera grubunda olduğu görülmektedir 
(Çizelge 6).  Mera durum sınıfı belirlenirken vejetasyondaki türlerin ot kalitesi dikkate alınmaktadır. Burada aynı 
meraların çoğunluğunun mera durum sınıfı açısından zayıf mera grubuna düşmesi vejetasyondaki mevcut türlerin 
otlatma değeri düşük türlerden oluştuğunu göstermektedir. 

 Mera vejetasyonunun verimliliği ve tür kompozisyonunu iklimin yanı sıra toprak, topoğrafya etkilemektedir. Top-
rak faktörleri içerisinde etkili kök derinliği, su tutma kapasitesi, tekstür, organik madde miktarı ve besin maddesi 
gibi faktörler etkilemektedir. 
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Çizelge 5. Toprak numunesi alınan mera duraklarında  aşınabilirlik ve mera sağlık sınıfları

Erodibilite (K Faktörü) sınıfı Mera Sağlık sınıfı Toplam

Az Aşınabilir
 

Riskli 2
Sorunlu 1

Orta Derecede Aşınabilir
 
 

Sağlıklı 17
Riskli 32
Sorunlu 28

Kuvvetli Derecede Aşınabilir
 
 

Sağlıklı 83
Riskli 146
Sorunlu 138

Çok Kuvvetli Derecede
 
 

Sağlıklı 4
Riskli 10
Sorunlu 7

Çizelge 6. Toprak numunesi alınan mera duraklarında aşınabilirlik ve mera durum sınıfları

Erodibilite (K Faktörü) sınıfı Mera Durum sınıfı Toplam

Az Aşınabilir
 

Orta 2
Zayıf 1

Çok Kuvvetli Derecede
 
 

İyi 1
Orta 4
Zayıf 16

Kuvvetli Derecede Aşınabilir
 
 

İyi 7
Orta 95
Zayıf 265

Orta Derecede Aşınabilir
 

Orta 24
Zayıf 53

Toprakların erodibilite değerlerini haritalamak için 468 toprak örneğine ait K faktörü değerleri IDW(Inverse Dis-
tance) yöntemi ile enterpolasyon yapılmıştır. Daha sonra mera alanlarına ait vektör harita kullanılarak enterpolas-
yon haritasında sadece mera alanları kesilerek haritada gösterilmiştir (Şekil 2).  

Şekil 2. Çalışma alanı mera topraklarının K faktörü
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Orta Anadolu’da mera topraklarının hemen tamamı erozyon açısından aşınabilir  özelliktedir. Örnekleme yapılan 
meralarda vejetasyon örtüsünü dikkate alan sağlık sınıfları açısından meralar riskli ve sorunlu ve durum sınıfı 
açısından orta ve zayıf sınıflarda yer almışlardır. Meralarda bitki örtüsünün zayıf olması erozyon etkisini daha da 
artırmaktadır. Meralarda otlatma kapasitesine uyulması, otlatmanın zamanında yapılması, meraya erozyon kontro-
lünde etkili olan bitki türlerinin  ekilmesi gibi yöntemlerle iyileştirilmesi için tedbiler alınmalıdır. Bu amaçla   du-
rum sınıfı iyi olan meralarda mevcut durumu muhafaza edecek şekilde otlatma kapasitesine ve otlatma periyoduna 
uygun otlatma yapılması, gübreleme gibi tedbirler uygulanmalı. Orta durum sınıfındaki meralarda otlatma kapasi-
tesinde ve otlatma periyoduna uygun otlatma, gübreleme, üstten tohumlama ve yabancı ot mücadelesi yapılmalı.  
Zayıf durumdaki meralarda ise vejetasyon büyük oranda bozulmuş olduğundan bu meralarda   yukardaki tedbirlere 
ilave olarak otlatma yapılmayarak üç yıl süreyle dinlendirme yapılmalı üstten tohumlama ile meraya uygun türler 
ekilerek   bitki kaplılığının artırılması sağlanmalı ve alana uygun mera yönetim ve rehabilitasyon tedbirleri  uygu-
lanmalıdır (Ünal ve ark., 2014).

Teşekkür

Bu çalışma Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi (TÜBİTAK Proje No: 106G017) kapsamında yürütülmüştür.  
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HAYMANA-ÇATALKAYA HAVZASINDA TOPRAK EROZYON DUYARLILIK  
FAKTÖRÜNÜN YAĞIŞLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Füsun Sarısamur1, Doç.Dr. Oğuz Başkan1, Oğuz Demirkıran1, Dr. Suat Akgül1,

Dr. Sevinç Madenoğlu1,Hicrettin Cebel1, Prof.Dr. Günay Erpul21* Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü2* 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

ÖZET

Ankara Haymana- Çatalkaya Deresi Havzası topraklarının, erozyon nedeni ile ayrışma ve taşınmasına olan hassa-
siyeti Yenilenmiş Evrensel Toprak Kaybı Eşitliği’nde (YETKE) yer alan toprak erozyon duyarlılığı (K), nomograf 
eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır. Havzayı temsil eden toplam 101 adet örnek noktası belirlenerek, arazi çalışma-
ları ile toprak örneği alınmış ve laboratuarda K parametresinin hesaplanabilmesi için ilgili analizlere uygulanmış-
tır. Havzada altı yağış istasyonu thiessen (poligon) yöntemi ile birbirinden ayrılmıştır. Her bir alan için ortalama 
K nomograf değerleri hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Haymana-Çatalkaya Havzası, Aşındırıcı Güç İndisi, RUSLE, Thiessen

ABSTRACT

In Ankara- Haymana- Çatalkaya River Basin soil, soil erodibility factor (K) in the soil loss model (Revised Uni-
versal Soil Loss Equation-RUSLE) was calculated using the nomograph equality. Determined total of 101 sample 
points that representing the basin. The soil samples were collected by field studies and than applied to the analysis 
of the laboratory in order to calculate the K parameter. Six rainfall stations in the basin is separated by the thiessen 
(polygon) method. The average K nomograph value of each field was calculated.

Keywords: Haymana-Çatalkaya Basin, Abrasive Power Index, RUSLE, Thiessen

GİRİŞ 

Genişleyen kentler, aşırı nüfus yığılması daralan ya da amacı dışında kullanılan tarım alanları ekonomik sebepler, 
iklim değişiği kaynaklı düzensiz yağış rejimleri, doğal afetler vb. istenmeyen durumlar, topraklarımızın tekrar 
tasarlanması yenilenmesi ve iyileştirilmesine yönelik artan ihtiyacı belirten parametreler arasında yer almaktadır.  
Bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte uydu görüntülerinin imkanı ve yorumlanması kolaylaşsa da öncelikle 
elimizde var olan geçmiş yıllar çalışmalarının değerlendirilmesi, durum tespitinin yapılarak yeni metodolojiler ile 
farklı bakış açılarının çoğaltılması, veri zenginliği ve uygulamaya yönelik planlamaların kolaylıkla yürütülmesi 
açısından önem arz etmektedir. Arazilerin en önemli yapısı olan toprakların kaybedilmesi, bitkilerin yetişme or-
tamlarının azalması anlamını taşımaktadır. Ülkemizin topoğrafik yapısı nedeniyle tarım yapmaya uygun arazilerin 
sınırları giderek azalmaktadır. Nüfus ile birlikte beslenme ihtiyacının artması ve arazilerin amacı dışında kullanıl-
ması topraklarımızın mevcut miktarını azaltmaktadır. Arazi kullanımı herhangi bir şekilde topraktan ve araziden 
yararlanma biçimidir. Arazilerin en önemli bileşeni topraktır ve erozyonla oluşan toprak kaybı sürecinde bitkilerin 
kök gelişimi ile beslenme ortamları azalır. Başka bir ifade ile toprakların 3. boyutu olan derinlikleri zamanla azalır 
(Sarı,1997). Topraklarımızda meydana gelen erozyon sadece toprak kaybı ile sonuçlanmaz. Aynı zamanda kay-
bolan verimli üst tabakanın uzaklaşması, bitki kök gelişim bölgesinin azalması gibi toprak verimliliğini de tehdit 
eden ve sonuçları uzun dönem yaşanılacak problemleri de karşımıza çıkarır. Organik maddenin azalması ile top-
rakların aşınıma duyarlılığı artmaktadır (Sarı,1998).Yapılan çalışmalarda bitki örtüsü ve arazi kullanım durumu-
nun gerçek erozyon riskini büyük ölçüde etkilediği sonucuna varılmıştır (Erol,2000). Türkiye’de iklim değişikliği 
ile özellikle su kaynaklarının zayıflaması orman yangınları kuraklık erozyon çölleşme ve bunlara bağlı çevreyle 
ilgili bozulmalar öngörülen olumsuz yönler ortaya çıkabilecektir (Türkeş, 2001). Ülkemizde kısa süreli sağanak 
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yağışlar kurak ve yarı-kurak iklimsel özelliklere bağlı olarak meydana gelmektedir. Türkiye’deki tarım alanlarının 
yaklaşık % 70’inin üzerinde su erozyonu riskinden söz edilebilir. Hidrologlar, akarsuların taşıdığı toprakların dört-
te birinin denizlere döküldüğünü, geriye kalan dörtte üçünün ise vadi tabanlarında, barajlarda, akarsu deltalarında 
ya da diğer çukur alanlarda biriktiğini belirtmektedir ( El-Swaify ve ark., 1982). Türkiye’nin çok engebeli bir 
topografyaya sahip olması, yanlış tarım tekniklerinin uygulanması, anız yakımı, orman yangınları gibi erozyonu 
hızlandıran etmenler nedeniyle erozyon tehlikesi artarak devam etmektedir ki bu tehlike geçmişte Isparta-Senir-
kent bölgesinde de yaşandığı gibi mevcut yerleşim yerlerine ve insan hayatına büyük zararlar vermektedir.

Erozyonla yerinden taşınan toprakların tespit edilmesi; tarımsal işlemler, çeşitli amaçlar için yapılan inşaatlar, 
akarsu yatağı ıslah çalışmaları, maden ve taş ocağı kalıntıları, akarsu yatağından kum-çakıl alınması, su depo-
lama yapılarının depolama kapasitelerinin doğru olarak hesaplanması vb. faaliyetlerde önemlidir. Bu aşamada 
bazı fiziksel ve kültürel tedbirlerin yanında su erozyonu ile herhangi bir alandan kaybolacak toprak miktarlarının 
belirlenmesi için birçok ülkede çeşitli matematiksel modeller geliştirilmiştir. Her yıl milyonlarca ton verimli üst 
toprağın aşınarak taşınmasına ve geride daha çok verimsiz toprak, iskelet maddelerinin kalmasına sebep olan hid-
rolik erozyonun, bir tarlada veya havzada meydana getirdiği toprak kaybının kantitatif olarak tespiti çalışmaları 
uzun yıllardır devam etmektedir. Bu çalışmaların ana amacı toprağın verimliliğinin arttırılıp üretkenliğinin devam 
ettirilebilmesi için mevcut erozyon derecesinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıdır. Üniversal Toprak 
Kaybı Denklemi farklı yönetim koşullarında oluşan toprak kayıplarını tahminde bulunur.  Çok sayıda erozyon 
risk dağılımının konumsal olarak belirlenmesine yönelik toprak kayıp tahmin yöntemleri geliştirilmiştir. Yaygın 
olarak kullanılanlardan bir tanesi Evrensel Toprak Kaybı Denklemi-USLE (Universal Soil Loss Equation) modeli 
ve bu modelin revize edilmiş hali olan RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) yöntemidir. Coğrafi Bilgi 
Sistemleri analiz teknikleri ile bu modellerin günümüzde kullanılmaları kolaylaşmıştır.

Bu çalışmada Haymana-Çatalkaya Havzası’nda yer alan, Thiessen poligonlarınca çevrili altı yağış istasyonun 
yağış verileri ile bu alanlardan alınan toprak örneklerinin analizleri sonucu Üniversal Denklem’de yer alan ve no-
mograf yöntemine göre belirlenen K parametresi (erodibilite faktörü) değerleri karşılaştırılarak, toprakların yağış 
rejimine göre erozyona karşı göstermiş oldukları direnç yorumlanmaya çalışılmıştır.  

MATERYAL VE METOT

MATERYAL 

Araştırma alanı Ankara Haymana – Çatalkaya Deresi Havzası’dır. Ankara’nın güney batısında ve Sakarya Nehri 
havzası sınırları içerisinde yer almaktadır.  Havza yağış alanı 18,7 km2’dir. Havza çıkış yerinin deniz seviyesine 
göre yükseltisi 1050 m metre olup havza sınırları içerisinde yerleşim yeri olarak Yeniköy beldesi bulunmaktadır. 
İklim değerlerine göre; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan İç Anadolu iklim özelliği gösteren bu 
havzada ortalama yağış olarak en fazla yağış 2002 yılı içerisinde 593.5 mm olarak tespit edilmiştir. 1978-2000 
yılları meteorolojik aylık ortalama değerleri dikkate alındığında, ortalama sıcaklık 11.8 0C ve nisbi nem %61’dir 
(Tekeli ve Demirkıran, 2012).

Arazi kullanım durumu olarak, havzanın büyük bir kısmı mera olarak kullanılmaktadır (% 52.03).  Nadaslı kuru 
tarım yapılan alanlar ise (% 46.73)  ise havzanın ikinci büyük arazi kullanım alanını teşkil etmektedir. Bu alanda 
genel olarak hububat üretimi yapılmaktadır. Bu alanın küçük bir bölümünde ise münavebeli olarak yem bitkisi 
(fiğ) ve baklagillerden mercimek ve nohut ekilmektedir. Mera alanlarında genelde küçükbaş hayvanlar otlatılmak-
tadır (Dengiz ve ark. 2004). 

METOT

Araştırma alanında Rusle Metodolojisi’nde yer alan yağış erozivite faktörü ile toprak aşındırma faktörünün karşı-
lıklı etkileşimleri incelenmiştir.

1.1	 Yağmur Aşındırma Faktörü: Yağış erozivite

(R) faktörü, yağışın neden olabileceği potansiyel erozyonu ifade etmektedir (Chen ve ark. 2009). Yağmur damla-
larının, toprak üzerinde meydana getirdiği aşındırma gücü ile erozyon risk sınıfının belirlenmesi ve yaygın kulla-
nımından dolayı R faktörünün hesaplanması için Arnoldus (1977) tarafından geliştirilen eşitlik çalışmada kullanıl-
mıştır.  Bu eşitlikte çalışma alanına ait yağışların aylık ve yıllık verileri dikkate alınır (Arnoldus, 1977). Havzada 
yer alan, altı farklı meteoroloji istasyonundan alınan ve 1994-2010 yıllarını kapsayan yağış verileri ile Modified 
Fournier’s Index (MFI) kullanılarak havzaya ait yağışların aşındırıcı güç faktörü Eşitlik-1’de yer alan formül kul-
lanılarak belirlenmiştir.                                        
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                                12                        

(Eşitlik-1)   ∑ = pi2 / P

                             İ=1 

Eşitlikte, pi2=aylık ortalama yağışın (mm) karesini, P =yıllık ortalama toplam yağışı (mm) temsil etmektedir.

Çalışma alanında bulunan her istasyon MFI değerinin, (6x17=102) 17 yıllık ortalaması alınmıştır. Hesaplamada 
istasyonlara ait MFI değerleri MFI < 55 mm bulunduğundan dolayı, R (yağış erozivite faktörü) Eşitlik-2’de verilen 
formül yardımıyla (Renard&Freimund, 1994) tespit edilmiştir. 

(Eşitlik-2)   R=(0.07397*MFI*1.847)/17.2                                    MFI < 55 mm olduğunda

Eşitlikte,

R: Yağış erozivite faktörü (MJ ha-1 yıl-1 × mmh-1),

MFI: Her bir meteoroloji istasyonuna ait MFI değerini temsil etmektedir.

Çalışmada İrvem ve ark. (2007)’nın önerdiği Eşitlik-3’te yer alan RUSLE-R faktörü hesaplanmıştır. Yapılan he-
saplamalara göre MFI ve R değerleri Çizelge1.’de yer almaktadır. 

(Eşitlik-3)  R = 0,1215 x MFİ 2,2421 

Eşitlikte, R: Yağış erozivite faktörü (MJ ha-1yıl-1×mmh-1)’dür.

Çizelge1. Havzanın MFI ile yağış aşındırma faktörleri

İstasyon No MFI MFI Sınıfı
R1 R2

R-33 40.33 Ç.D. < 60 3.97 445,39

R-34 35.95 Ç.D. < 60 3.21 394,70

R-35 29.51 Ç.D. < 60 2.23 324,10

R-36 49.18 Ç.D. < 60 5.73 575,84

R-37 41.38 Ç.D < 60 4.17 477,60

R-38 34.71 Ç.D. < 60 3.01 385,63
Ortalama 38.51 Ç.D. < 60 3.72 433,88

R1= Eşitlik 2’de, R2= Eşitlik 3’te hesaplanan değerleri temsil etmektedir.

MFI Sınıfında yer alan Ç.D. ise çok düşük anlamına gelmektedir.

Çizelgede, hesaplanan MFI değerleri çok düşük sınıfında bulunmaktadır.  

1.2	 Toprak Aşındırma Faktörü (K): K faktörü,

yağmurun parçalama, aşındırma ve taşıma gücüne karşı toprağın içerdiği maddelere bağlı olarak gösterdiği diren-
ci temsil etmektedir. K faktörü, Wischmeier ve Smith (1978) tarafından geliştirilen toprağın silt +çok ince kum 
(%),kum (%), organik madde (%), strüktür ve geçirgenlik parametresini dikkate alan bir nomograf kullanılarak 
bulunmaktadır. Bu özellikler toprak kullanımı, bitki ve arazi yönetimi ile toprak nemi ve sıcaklığına bağlı olarak 
değişim gösterebilmektedir. Toprağın aşınmaya duyarlılık faktörü, devamlı nadas altındaki parsellerde (22.13 m 
uzunluğunda ve % 9 eğime sahip) toprakların aynı şartlar altındaki doğal aşınımını ölçer (Renard ve ark. 1997). Öl-
çülen K faktörlerinin toprak özellikleri ile olan ilişkisini inceleyen birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalardan 
en fazla kullanılan toprak erozyon duyarlılık nomografıdır (Wischmeier ve ark. 1971). K faktörü,  USLE’de oldu-
ğu gibi RUSLE’de de yağış, yüzey akış ve infiltrasyonun toprak kayıpları üzerine ortak etkisini belirtir. Nomograf 
hesaplamasının yapılabilmesi için, silt fraksiyonunun % 70’i geçmediği topraklar önerilir. Yapılan analizler sonu-
cunda araştırma alanı topraklarının silt fraksiyon değerleri %70’in altında çıkmıştır.  Toprağın aşınmaya duyarlılık 
faktörünün (K) hesaplanmasında kullanılan denklem Eşitlik-4’te yer almaktadır. 
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(Eşitlik-4)  100 x K = (2.1x10-4)x(12-OM)xMx1.14 + 3.25x(S-2)+2.5x(P-3) / d  

Eşitlikte,

K : Toprağın erozyona duyarlılık faktörü,

OM : % organik madde,

S : Toprak strüktür sınıfı, 

P : Toprak su geçirgenliği kodu (permeabilite),

M : Zerre irilik parametresi, Eşitlik-5 yardımıyla.

d : Metrik sisteme dönüştürme katsayısı (d = 7.59).

(Eşitlik-5) M = (%silt+%çok ince kum)x(100-%kil)

Havzada thiessen poligon alanlarınca bölünmüş altı alandan (Şekil 1.) alınan 101 adet toprak örneği analiz edile-
rek, nomograf yöntemine göre hesaplanmıştır (Çizelge 2.).

Şekil1.Thiessen poligon alanları ve toprak örnekleme noktaları

Çizelge 2. Toprak aşındırma faktör değerleri

İstasyon  
No

Thiessen Alan 
(km2)

Oran  
(%)

K_NOM

R-33 0.54 2.89 0.031

R-34 4.18 22.35 0.034

R-35 1.19 6.36 0.032

R-36 2.21 11.82 0.030

R-37 5.37 28.72 0.039

R-38 5.21 27.86 0.036

Toplam 18.7 100 0.034
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Nomograf sonuçlarına göre çalışma alanı topraklarının erozyona karşı gösterdiği ortalama değer çok düşük duyar-
lılık sınıfında (< 0.13) yer almaktadır. Elde edilen tüm sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Çizelge 3. Havza poligon alanları K ve R değerleri

İstasyon  
No

Thiessen  
(km2)

Oran  
(%)

K
NOM R1 R2

R-33 0.54 2. 9 0.031 3.97 445,4

R-34 4.18 22.3 0.034 3.21 394,7

R-35 1.19 6.4 0.032 2.23 324,1

R-36 2.21 11.8 0.030 5.73 575,8

R-37 5.37 28.7 0.039 4.17 477,6

R-38 5.21 27.9 0.036 3.01 385,6

Toplam 18.7 100 0.034 3.72 433.9

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Çalışma alanına ait hesaplanan faktörler, kendi arasında önemli bir farklılık göstermemesine karşın yağışın aşındı-
rıcı güç faktörleri ile toprakların aşınmaya olan direnç değerleri arasında farklılık bulunmaktadır. Havzanın yağış 
aşındırma faktörünün en yüksek olduğu R-36 istasyonunda toprakların aşınmaya karşı direnci en düşük çıkmıştır. 
R-36 istasyonunun temsil ettiği thiessen poligon alanının büyük kısmının mera olarak kullanılması ve meranın 
yıl boyunca örtülülük yüzdesinin fazla olması nedenler arasındadır. Yağış aşındırma faktörünün ikinci en büyük 
değerine sahip olan R-37’de hesaplanan K faktörünün istasyonlar arasında en yüksek değer olarak çıkmasının 
nedeni ise o bölgenin büyük bir kısmının aktif tarım alanı olarak kullanılmasıdır ki bu faktör toprakların erozyo-
na direncini düşürmektedir. R-37 istasyonunun bulunduğu alanın tüm havza alanının yaklaşık %29’unu temsil 
ettiği ve diğer thiessen poligon alanları içerisinde en yüksek yüzde değeri yansıttığı düşünülecek olursa, havzada 
tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizin arazi işleme teknikleri konusunda bilinçlendirilmesinin faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Yapılan arazi etütlerinde gözlenen anız yakma işlemleri de toprakların organik maddesinin ve 
örtülülük yüzdesinin azalması gibi nedenlere yol açtığından dolayı, arazinin erozyona direncini düşüren bir başka 
etmen olarak göze çarpmaktadır.  

SONUÇ:

Toprak erozyonuna neden olan yağışların oluşturduğu aşındırıcı gücü etkileyen başlıca etmenler, yağış şiddeti ve 
toprağın örtülülük miktarı, topografya sayılabilir.  Çalışma alanı arazi kullanımı olarak %52’si mera ve yaklaşık 
%47’si kuru tarımdan oluşmaktadır. Yapılan MFI hesaplamaları sonucunda özellikle R-34, R-37 ve R-38 istasyon-
larının yer aldığı thiessen poligon alanları kuru tarımın yoğun uygulandığı alanlardır. Bu alanlara ait toprakların 
erozyona karşı olan hassasiyet değerleri diğerlerine nazaran yüksek çıkarken, R-33, R-35 ve R-36 istasyonlarında 
yer alan toprakların hakim arazi kullanımı mera olarak gözlemlenmektedir. Bu alanlarda yağışın eroziv gücü ne 
olursa olsun toprakların aşınıma karşı duyarlılık değerleri çok düşük sınıfta yer almıştır. Genel olarak havzanın 
aşınıma duyarlılık derecesinde sınıf değişikliği yoktur ve elde edilen tüm değerler aynı sınıf içerisinde yer almak-
tadır. Havza alanının %57.4’ünün hafif eğim grubunda olması (%2-6), elde edilen K değeriyle doğru orantılıdır. 
Yine havza alanının %9.2’lik bir kısmı çok dik eğim sınıfında (%20-30) yer almaktadır. 

TEŞEKKÜRLER: Bu çalışmada poligon alanlarının oluşturulması ve haritalarla ilgili iyi niyetli ve gayretli yar-
dımlarından dolayı Büro ve Destek Hizmetleri-CBS Bölümü çalışanlarından Fatma ELBAŞI ve Dilek YATMAN’a 
teşekkür ederim.
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İZMİR İLİ TORBALI VE KEMALPAŞA İLÇELERİNDE ARAZİ BOZUNUMUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kezban ŞAHİN TAYSUN 1 Nejat ÖZDEN1  Engin NURLU2  Alaettin TAYSUN3

UTAEM Menemen/İZMİR  kezban.sahintaysun@gthb.gov.tr , nejat.ozden@gthb.gov.tr 1 E.Ü.Z.F Peyzaj Mim. Böl. Öğr.Üyesi enginnurlu@
yahoo.com2 E.Ü.Z.F. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme. Böl.Emekli Öğretim Üyesi ataysun@yahoo.com 3

Çalışmada İzmir’in Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinin bazı köylerini içeren poligon alanda arazi bozunumun belir-
lenmesi için vejetasyon indeksindeki değişim (VID) ile arazi kullanımındaki değişim (AKD) gösterge olarak ele 
alınmıştır. Bu kapsamda, Uzaktan Algılama(UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknikleri ile 1985 ve 2005 yılla-
rına ait uydu görüntüleri karşılaştırılmıştır. Bu yıllara ait Landsat 5TM’in 721 birleşik görüntülerinde, UA yazılımı 
ile En Çok Benzerlik Yöntemi kullanılarak Eğitimli Sınıflandırma yapılmış ve araştırma alanının arazi kullanım 
deseni elde edilmiştir. Ayrıca bu yıllara ait Landsat 5TM 453 bileşik görüntüler Görüntü Oranlama Yöntemine 
göre incelenmiş ve AKD katmanı elde edilmiştir. NDVI haritalarından Görüntü Oranlama yöntemine göre VID 
haritası elde edilmiştir.  AKD, VID ve diğer yardımcı veri katmanları Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında Üst Üste 
Bindirme (Overlay) ve Görsel Yorumlama Tekniği ile sorgulanarak araştırma alanının Arazi Bozunum (AB) hari-
tası elde edilmiştir. Araştırma alanının (112.544 da) %3,5’inde (3.642 da); orman bozulması %83.39,  nehir yatağı 
bozulması %13.94, endüstriyel kaynaklı bozulma %1.24, endüstriyel yerleşimle kayıplar % 1.43 olmak üzere dört 
kategoride bozunum belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Torbalı, Kemalpaşa, Arazi Bozunumu, Eğitimli Sınıflandırma, Değişim, Arazi Kullanımı, 
NDVI, UA, CBS

Evaluatıon of Land Degradatıon In Torbalı And Kemalpasa Dıstrıcts Of Izmır Cıty 

In the study, the vegetation index and the change in the use of land has been used as an indicator in order to de-
termination change of land degradation in the polygon area which covers some of the villages of the districts of 
Kemalpaşa and Torbalı. Within this scope, RS (Remote Sensing) and GIS (Geographical Information System) 
technologies have been compared to up-to-date satellite images (2005) and satellite images (1985). Supervised 
Classification have been performed on 721 composit images of Landsat 5 TM for those years using RS software 
and Maximum Likehood method, and land use pattern of the area has been obtained  Moreover, 453 composit 
images of Landsat 5 TM for those years have been analyzed in accordance with the Image Rationing Method, and 
land use change (LUC) layer has been obtained. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) maps for those 
years have been obtained as well. Vegetation Index Change (VIC) map has been obtained in accordance with the 
Image Rationing method. LUC layer and VIC layer and the other supplementary data layers have been investigated 
by Overlay and Visual Interpretation Techniques, and the Land Degradation (LD) map of the research area has 
been obtained. The Land Degradation determined on the research area has been put into four categories: Forest 
Degradation (FD) 83.39%, Industrial Degradation (ID) 1.24%, Losses of Industrial Settlement (LIS) 1.43% and 
River Degradation (RD) 13.94%, on 3.5% (3642 da) of the Research Area (112544 da), 

Keywords: Torbalı, Kemalpaşa, Land Degradation, Supervised Classification,   Change, Land Use, NDVI, RS, 
GIS
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Giriş

Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak gıda teminindeki açığın büyümesi, çölleşme ve arazi bozunumun 
bir sonucu olarak görülmektedir.  Arazi bozunumu sediment kirliliği, tuzlanma ve genel çevresel bozulma yoluyla 
verimliliğin azalmasına ve sulak ekosistemlerin bozulmasına,  gen ve tür çeşitliliğinin kaybına sebep olmaktadır. 
Günümüzde, yaklaşık 900 milyon insan çölleşme ve kuraklık probleminin olduğu alanlarda yaşamaktadır. Öte 
yandan, 2025 yılında çölleşmeden etkilenen nüfusun ikiye katlanabileceği belirtilmektedir. Dünyada sulanabilir 
tarım alanlarının %47’si ve mera alanlarının %73’ü herhangi bir derecede çölleşmeden etkilenmektedir. Başka 
bir anlatımla, dünyada 1.5-2.5 milyar ha sulanır tarım arazisi, yaklaşık 3.5-4.0 milyar ha kuru tarım arazisi ve 35 
milyar ha civarındaki mera arazisi, arazi bozunumu nedeniyle tamamen veya kısmen üretkenliğini kaybetmekte-
dir. Kısaca, çölleşme dünya nüfusunun yaklaşık 1/6’sını ve dünyanın toplam kara alanının 1/4’ ünü etkilemektedir 
(Anonim, 1999).

Çalışma alanı olarak seçilen poligon alanda son yıllarda arazi kullanımı, tarım alanlarındaki bitki deseninin 
değişimi, sanayileşme, yapılaşma, dağ turizmi, yol açımı ve orman alanlarının azalması nedeniyle arazi bozunu-
mu açısından ciddi sorunların ortaya çıkacağı ortadadır. Yapılan incelemelerde ilçe köylerinin nüfusunun önemli 
ölçüde dış göç vermesi nedeniyle büyük miktarda azaldığı, miras bölünmesi nedeniyle tarım arazilerin küçüldüğü 
ve topraktan beklenilen verimin sağlanamadığı üreticiler tarafından dile getirilmektedir.

Son yıllarda arazi bozunumunu çok geniş alanlarda değerlendiren farklı yöntemler ve projeler geliştirilmiştir. 
Bunların başlıcaları; GLOSAD (Global Asssessment of the Status of Human-Induced Soil Degradation), SOTER 
(Global and National Soils and Terrain Digital Database), WOCAT (World Overview of Conservation Approaches 
and Technologies), SODA (Soil Degradation Assessment) ve LADA (The Dryland Land Degradation Assessment) 
sıralanabilir (FAO,  2001). 

Arshad ve Coen, 1992, toprak bozunumunun insan sağlığına ve evrensel çevreye ciddi zararlar verdiğini, bu du-
rumun organik ve inorganik bulaşmalar yoluyla toprağın kimyasal, biyolojik, fiziksel özelliklerinde olumsuz de-
ğişiklikler yarattığını dile getirmektedir. Ayrıca  toprak kalitesinde çok büyük bir değer kaybı olduğunu vurgula-
maktadırlar. 

Misac ve ark., 2002, Kuveyt çölünde ve Kabd alanında toprak bozulmasının ana nedeni insan faaliyetlerinin olum-
suz çevresel etkilerini çalışarak toprak bozunumun değerlendirmesi için açık ve korunmuş alanlarda, tarla dene-
meleri ve laboratuvar araştırmaları kullanarak yürütmüşlerdir. 

Jomaa ve  Kheir,  2003,  Lübnan’da arazi örtüsündeki değişimi izlemek için NDVI (Normalized Vegetasyon In-
dex) ve çok zamanlı (1987, 1994, 1998) eğitimsiz sınıflandırma çalışmaları yapmışlardır. Arazilerde oluşan hem 
negatif hem de pozitif değişimleri analiz etmişlerdir.  

Runnström, 2003, Bazı yıllara ait (1978, 1987, 1996) yüksek çözünürlüklü NOAA ve LANDSAT sayısal uydu 
görüntüleri kullanılarak Çin’in kuzeyindeki Mu Us isimli kumlu alanda  kuru-yarı kurak ekosistemlerin bozulma-
sını incelemiştir. 1987 ve 1996 yılları arasında oluşan arazi kullanım ve bitki örtüsü değişimleri 30x30 m piksel 
bazında dikkat çeken bitkisel faaliyet değişikliği olarak sınıflandırarak, model geliştirmiştir. 

Taysun ve ark., 2010, Manisa Akselendi ovasında rüzgar erozyonunun etkileri, alınan önlemlerin durumu ve et-
kinliği ile geleceğe yönelik çözüm önerileri adlı araştırmalarında; tarım yapılan arazilerde ve rüzgar aşınımına 
karşı çok hassas olan Kum Çayı yatağı üzerinde, kumul hareketleri ile örtülen arazilerin yanında, rüzgarla taşınan 
süspansiyon halindeki sedimentlerin verimli tarım arazilerinin yüzeyinde birikmesi nedeniyle toprak özelliklerinin 
değiştiğini ve büyük ölçüde rüzgarla aşınıma karşı çok hassas bir duruma geldiğini bildirmektedirler.  Ayrıca araş-
tırma alanına ait 0.84 mm’ den büyük çaplı kuru agregatlar yüzdesi, WEG, rüzgâr erozyonuyla potansiyel toprak 
kayıpları haritalarını çıkarmışlardır. 

Araştırma olarak ele alınan poligon alanda yer alan Torbalı ve Kemalpaşa’da ise bağ, zeytin vb. ürünlere yönelim 
olduğu, tüm bu faaliyetler yapılırken önlemler alınmaksızın tarım yapıldığı görülmektedir. Özellikle eğimli alan-
larda bahçe bitkileri yetiştiriciliği yapılırken ara tarım olarak tahılların yetiştirildiği, sürüm tekniklerine ve koru-
ma önlemlerine dikkat edilmediği görülmüştür. İnsan etkisiyle oluşan arazi bozunum durumunun araştırılması ve 
hangi aşamada olduğunun belirlenmesi yöredeki tarım alanlarının sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. 

Bu bağlamda bu çalışmada, İzmir’in Torbalı ve Kemalpaşa örnek alanında (112 544 da) arazi bozulmasının ko-
numsal ve zamansal değişiminin izlenmesi için vejetasyon indeksi ve arazi kullanımındaki değişimler gösterge 
olarak alınmıştır. Ve bu veriler arazi bozunumu açısından değerlendirilmiştir.
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1. MATERYAL ve METOT

1.1 Materyal

1.1.1 Çalışma alanının konumu 

Çalışma alanı olarak seçilen poligon alan İzmir’in Torbalı ilçesinin kuzey kısmında, Küçük Menderes Havzası 
sınırları içinde olup, 13 adet yerleşim alanı içeren, drenajı Vişneli (Fetrek) Çayı ve kolları tarafından sağlanan 
Vişneli Çayı alt havzasının da içinde bulunmaktadır. Bu alan, 38o 15ı 00ıı ve 38o  21ı  15ıı kuzey enlemleri ile   27o 

21ı 00ıı ve  27o 27ı 41ıı doğu boylamları arasında yer almakta olup 112.54 km2’dir. Çalışma alanının kuzeydoğusu 
Kemalpaşa ilçesi sınırları bulunup, içinde Vişneli, A. Vişneli, Dereköy,  Gökkaya, Cumalı, Yeşilköy köyleri yer 
almaktadır. Torbalı sınırları içinde ise; Dağkızılca,  Bozköy, Çakırbeyli, Saipler, Karaot, Ormanköy ve Karakızlar 
köyleri yer almaktadır.  Havzanın kuzey batısında Nif Dağı ve Kemalpaşa Dağı, doğusunda Bozdağlar yer almak-
tadır.  Genel olarak dağların güney bakısında yer alıp suları Küçük Menderes nehrine dökülmektedir (Topraksu, 
1974). Çalışma alanının konum bilgilerini içeren bir harita Şekil 1.1’de verilmiştir.

Şekil1.1 Çalışma alanının konumu

1.1.1. İklim özellikleri

Çalışma alanı yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı Akdeniz ikliminin etkisindedir. Kemalpaşa’da ise yıllık yağış 
tutarı 1,00 metreyi geçmektedir. 

1.1.3 Toprak özellikleri 

Araştırma alanındaki hâkim büyük toprak grupları; Vişneli’nin güneyi ve Karakızlar civarında Kahverengi Orman 
Toprağı;  Vişneli Dereköy, Dağkızılca’nın kuzey ve güney kısımlarının büyük çoğunluğu Koluvyal karakterdedir. 
Dağkızılca’nın batısındaki bir kısım ormanlık alanda Kırmızı Akdeniz Toprağı ve Kırmızı Kahverengi Akdeniz 
Toprağı yer almaktadır

1.1.4 Tarımsal yapı ve orman varlığı

Araştırma alanı önemli tarım alanları açısından incelendiğinde, I. derecede tarım alanları %3, II. derecede tarım 
alanları %12, III. derecede tarım alanları %25, IV. Derecede tarım alanları % 10, tarım yapılamayan alanlar (V, VI, 
VII, VIII. sınıflar) %50 oranında paya sahiptir. Havzanın ürün deseni içindeki ürünler tahıllar, tütün, mısır, kiraz, 
vişne, bağ, zeytin, baklagiller, incir, pamuk ve bazı sebze türleri sıralanabilir.

1.1.5 Uzaktan algılama verileri

2 Ağustos 1985 tarihli bir LANDSAT 5 TM (30 m çözünürlükte),  9 Ağustos 2005 tarihli LANDSAT 5 TM (30 m 
çözünürlükte),  19 Nisan 2008  ASTER  görüntüsü ( 15 m. çözünürlükte)’dür.

1.1.6 Yardımcı veriler

Topoğrafik haritalar, jeolojik haritalar, sayısal toprak haritası, hava fotoğrafları sayısal eşyükselti haritaları ve Quick 
Bird görüntüsü’ dür. Harita Genel Komutanlığı’ndan alınan 1979 yılına ait 1/25 000’lik topoğrafik paftalar ve 2000 
yılı 1/25 000’lik topoğrafik paftaları  temin edilmiştir. Topoğrafik haritalar CBS ortamında rektifiye edilmiştir. 
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1.1.7 Yazılım programları

Uzaktan Algılama (Ermapper) ve Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım programları (GeoMedia Professional)’dır.

1.1.8 Donanımlar /araçlar

GPS, Bilgisayar, dizüstü bilgisayara uyarlanmış stereoskop (3D Viewer) ‘tur. 

1.2 METOT

1.2.1 Kartoğrafik materyalin temini ve hazırlanması

Çalışma alanına ait 1976 yılına ait 14 adet hava fotoğrafı incelenmiştir. Harita Genel Komutanlığı’ndan temin 
edilen hava fotoğraflarının incelenmesinde, bilgisayar ekranına monte edilebilen stereoskop kullanılmıştır. 

Jeolojik haritalar (1/25000) Maden Tetkik ve Arama İzmir Bölge Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Köy Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli toprak haritaları sayısallaştırılarak veri tabanına 
yüklenmiştir. 1/25000 ölçekli 1976 ve 2000 yıllarına ait sayısal ve baskı topoğrafik haritalar Harita Genel Komu-
tanlığı’ndan elde edilmiştir. Farklı zamanlarda yapılan haritalar ve hava fotoğrafları yüzeydeki birçok değişikliğin 
belirlenmesinde kullanılmıştır. Araştırmada 1985, 2005 yıllarına ait LANDSAT uydu görüntüleri ile 2008 yılına ait 
19 Nisan 2008 tarihli Aster uydu görüntüleri kullanılmıştır.

1.2.2 Arazi çalışmaları

Arazi çalışmalarında araştırma alanında farklı arazi kullanımını temsil eden toplam 1815 adet GPS ile farklı yıllar-
da dört farklı yıl içinde (2006, 2007, 2008, 2009) koordinat belirlemesi yapılmıştır. Bu veriler, eğitimli sınıflandır-
ma  ve doğruluk analizi yapmak için kullanılmıştır. 

1.2.3 Uydu görüntüsü çalışmaları

Çalışmada, 20 yıllık süreç (1985 ile 2005 arası) arazi kullanımındaki değişim ve vejetasyon durumu açısından 
karşılaştırılmıştır. Yöreye ait mevcut veriler ve arazi gözlemleri yanı sıra uydu görüntüleri de incelenmiştir. Uydu 
görüntüleri fast format şeklinde satın alınarak, sırası ile görüntü rektifikasyonu, false colour composite oluşturma, 
zenginleştirme, filtreleme gibi görüntü işleme aşamaları gerçekleştirilmiştir.  

1.2.4 Çalışma alanında arazi kullanım deseninin belirlenmesi 

Eğitimli Sınıflandırma yöntemlerinden biri olan En Çok Benzerlik yöntemi kullanılmıştır. 

1.2.4.1 CORINE’e göre uydu görüntülerinin arazi kullanım deseninin elde edilmesi

CORINE Programı kapsamında; ülkeler arasında doğal kaynaklara ve çevreye yönelik verileri bir araya getirmek, düzen-
lemek ve gerektiğinde kullanılmak üzere ortak bir veritabanı oluşturulmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan programlar 
(Çevresel Bilgi İşbirliği Programı) ile ülkeler arasında tek tip standartların oluşturulması hedeflenmektedir. Bu araştır-
mada CORINE LCC-Alan Kullanımı Sınıflaması Programı kullanılmıştır. (Corine Land Cover Project 1997)

Çalışmada araştırma alanındaki arazi kullanım desenindeki değişimler Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi 
Sistemi (CBS) teknolojileri kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma alanındaki Ağustos 1985 tarihine ait LANDSAT 
5 TM, Ağustos 2005 yılına ait LANDSAT 5 TM, yardımcı veriler olarak; Ağustos 2005 tarihli ASTER uydu 
görüntüsü topoğrafik haritalar, toprak haritaları, hava fotoğrafları yardımı ile arazi kullanım deseni haritaları elde 
edilmiştir. Ayrıca araştırma alanının Quick Bird görüntüsünden de faydalanılmıştır.

Arazi kullanım deseni ve arazi kullanım değişim katmanının elde edilmesinin ilk adımlarından biri uydu 
görüntülerinin işleme aşamaları olmuştur. Bu amaçla LANDSAT 5 TM ve konumsal ayırma gücü yüksek AS-
TER uydu görüntüsünden faydalanılmıştır. ASTER görüntüsü LANDSAT 5 TM görüntülerinin rektifikasyonun-
da kullanılmıştır. Uydu görüntülerinde Eğitimli Sınıflandırma (En Çok Benzerlik Yöntemi) yapılmış olup, Arazi 
Bozunum değerlendirmesinde Görsel Yorumlama ve Sayısallaştırma Teknikleri ve Üst Üste Bindirme (Overlay) 
Yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma alanında,  CORINE’e göre “Orman ve yarı doğal alanlar” ana grubu içinde alt gruptaki “funda ve otlak-
lar” ve “az ya da hiç bitki örtüsü içermeyen açık alanlar”, seri düzeydeki “zeytin alanları” ve “kum olan alanlar” 
yapılan eğitimli sınıflandırmada ayrılarak gösterilmiştir. Diğer bir anlatımla alt grupta ve seri düzeyde belirtilen 
birimlerin dışındaki  orman ve yarı doğal alanlar, diğer orman olarak ele alınmıştır. Orman olarak lejantta yer alan  
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ifade, bu tanımlamaya karşılık gelmektedir. Ana grubu “yapay yüzeyler” içinde alt gruplarda yer alan “kentsel 
(yerleşim) alan” ile “endüstri alanları” da sınıflandırmada ayrılarak gösterilmiştir. 

1.2.4.2 Arazi Kullanım Değişim (AKD) katmanının belirlenmesi 

Arazi kullanımındaki değişimler bu yıllara ait Landsat 453 birleşik uydu görüntülerinin Ermapper yazılım programı 
ortamında Görüntü Oranlama yöntemine göre elde edilmiştir. Burada iki tarihe ait composit (RGB) görüntüyü 
Görüntü Oranlama Yöntemi ile belirlendi (Şekil 1.2). Aşağıdaki eşitlikte belirtilmiştir. Bu eşitlikte; 

BVij (değişim)= BVij(1)/ BVij(2)

BVij(değişim)= Değişen görüntüdeki i.sıra ve j. sütundaki pikselin parlaklık değeri

BVij(1): 1. tarihteki (1985) görüntüdeki i.sıra ve j. sütundaki pikselin parlaklık değeri

BVij(2): 2. tarihteki (2005) görüntüdeki i.sıra ve j. sütundaki pikselin parlaklık değeri

      
Şekil 1.2 Görüntü Oranlama Yöntemine Göre Değişim katmanları

1.2.4.3 Vejetasyon İndeks Değişim (VID) katmanı belirlenmesi

Bitki örtüsünün (vejetasyon) spektral davranışı yakın kızılötesi ve kırmızı bantlarla ilişki içindedir. NDVI,  spek-
trumun yakın kızılötesi (NIR) bölgesindeki güçlü yansımanın kırmızı (R) bölgesindeki güçlü vejetasyon soğur-
masına göre spektral farklılığına dayanan bir orandır Vejetasyon indeksi (NDVI) değişim tekniği iki zamansal 
veriyle bitki (yeşil) varlığına karşı bitkisizleşme (yeşil olmayan) şeklindeki değişimin miktarını analiz etmek için 
de kullanılmaktadır (Ramachandra and Kumar 2004). Aşağıdaki eşitlikte gösterilmilştir. Bu eşitlikte;

NDVI= (NIR-R) / (NIR+R)

NIR; Yakın kızılötesi yansıma değeri  

R: Kırmızı bölgesi yansıma değeri 

D NDVI   =  [(NIR-R) / (NIR+R)]t2  / [(NIR-R) / (NIR+R)]t1     

Burada  t1 ve t2 iki farklı zamandaki (t1, 1984 yılı, t2 2005  yılı) için  NDVI denklemi,

D NDVI  ; iki tarih arasındaki  NDVI’ deki değişimi göstermektedir. 

İki tarih arasında vejetasyonda azalma görülen alanlar belirlenmiştir. Değişim alanları  harita üzerinde konumsal 
olarak UA ve CBS teknikleri ile belirlenerek vejetasyon değişim katmanı (VID) elde edilmiştir. Bu katman veje-
tasyon bozunumu açısından değerlendirilmiştir. Ermapper yazılımı yardımıyla önce 0.1-1.0 aralığındaki iki yıla ait 
Landsat 5TM 453 bandında NDVI haritaları elde edilmiştir. Daha sonra Pan görüntülü NDVI haritalarına Görüntü 
Oranlama Yöntemi uygulanmış VID haritası elde edilmiştir.

Ayrıca NDVI’in farklı derecelerindeki değişimleri belirlemek amacıyla hem 5 sınıflı (0.1-0.2, 0.2-0.3, 0.3-0.6, 0.6-
0.8, 0.8-1.0) hem de tek sınıf olarak  (0.1-1.0) NDVI haritaları elde edilmiştir.
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UA ortamında Ermapper yazılımıyla Görüntü Oranlama Yöntemine göre elde edilen raster formattaki VID haritası, 
vektör haritaya dönüştürülmüş ve CBS ortamına yerleştirilmiştir.

1.2.4.4 DEM (Sayısal Yükseklik Modeli)’in elde edilmesi

Sayısal Yükseklil Modeli, xyz koordinatlarındaki yükseklikleri içeren sayısal kartoğrafik/coğrafik veridir. Ara-
zinin yer seviyesinden olan yüksekliği belirli yatay aralıklarla modellenir ve raster/grid biçiminde görüntülenir. 
Sayısal Yüksekli Modelleri, iklim, hidroloji, tarım, orman ve biyolojik yaşam alanlarının tespiti ve incelemesinin 
yanı sıra görüntü işleme, simülasyon ve telekominikasyon alanlarında kullanılmaktadır. Araştırmada sayısal eş-
yükselti eğrilerinden faydalanılarak araştırma alanının 3D görüntüsü edilmiştir. (Şekil 1.3, Şekil 1.4))

Şekil 1.3 Araştırma alanının sayısal yükseklik durumu           

1.2.3 Arazi Bozulması (AB) değerlendirmesi

1.2.3.1 AKD katmanının ve arazi kullanım deseni haritalarının AB açısından sorgulanması

CBS ortamına yerleştirilen eğitimli sınıflandırma yapılmış her iki yıla ait görüntüler üst üste bindirme yöntemine 
göre, vektörel AKD ve vektörel VID sınırları içindeki pencerelerde sorgulanmış ve görsel yorumlama yapılmıştır.  
Buna göre 1985 yılında tarım alanı olarak görülen 2005 yılında endüstri alanına dönüşmüş ise, bu durum arazi 
bozulması açısından endüstriyel arazi kayıpları (EYK) olarak nitelendirilmiştir.

CBS ortamına yerleştirilen eğitimli sınıflandırma yapılmış her iki yıla ait görüntüler üst üste bindirme yöntemine 
göre, vektörel AKD ve vektörel VID sınırları içindeki pencerelerde sorgulanmış ve görsel yorumlama yapılmıştır.  
Buna göre 1985 yılında funda otlak ya da diğer orman, 2005 yılında zeytin ya da diğer tarım alanına dönüşmüş ise, 
bu durum arazi bozunumu açısından Orman Bozulması olarak nitelendirilmiştir.

1985 yılında nehir yatağı geniş bir görüntüye sahiptir. Eski verilerin incelenmesiyle (topoğrafik haritalar ve 1985 
Arazi kullanım deseni) bu durum anlaşılmaktadır. Ayrıca hava fotoğraflarından da bu durum doğrulanmıştır.  2005 
yılında nehir yatağında bir daralma ve farklı bir kullanım (çöp alanı, bozulmuş suyolları ve atık yığınları vb) varsa, 
bu durum arazi bozunumu açısından Nehir Bozulması olarak nitelendirilmiştir.

Sorgulamada, 1985 yılında var olan tarım alanı kazımadan dolayı 2005’de su yüzeyi veya farklı bir kullanıma 
sahipse, bu durumdaki alanlar, endüstriyel kaynaklı arazi bozulması olarak kategorize edilmiştir.

Şekil1.4  Araştırma alanının üç boyutlu görüntüsü
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1.2.3.2 VID katmanı ve NDVI haritalarının AB Bozulması açısından değerlendirilmesi

CBS ortamına yerleştirilen eğitimli sınıflandırma yapılmış her iki yıla ait görüntüler üst üste bindirme yöntemine 
göre, vektörel AKD ve vektörel VID sınırları içindeki pencerelerde sorgulanmış ve görsel yorumlama yapılmıştır.  
Buna göre 1985 yılında bir alan, 2005 yılında yeşil alana dönüşmüş ise, bu pozitif bir değişimdir ve arazi bozunu-
mu açısından değerlendirmeye alınmamıştır.  1985 yılında belirlenen yeşil bir alan, 2005 yılında hiç görülmeyen 
ya da azalan yeşil görümünde ise, bu durum negatif bir değişim olarak nitelendirilip arazi bozunumu açısından 
değerlendirmeye alınmıştır. 

Tarım alanlarındaki yeşil bitki örtüsünün yoksunluğu, nadasa bırakılmayan alanlarla karıştırılacağı gerekçesiyle 
tarım alanlarında böyle bir değerlendirme yapılmamıştır. Dolayısıyla orman alanlardaki bitkisel bozulma, aynı 
zamanda orman bozulmasıyla eşdeğer bir anlama sahiptir. Sorgulamalarda önce VID çerçeveleri içinde sorgulama 
yapılmış, ardından AKD çerçeveleri içindeki kısımlar üst üste bindirme yöntemine göre sorgulanmıştır. 

NDVI’ın her iki yıl için değişimi incelenirken, NDVI 5 sınıfa ayrılmıştır.  Değişim alanında bu sınıfların derecel-
erindeki değişim, NDVI değerlerinin azalması ya da artması açısından da taranmıştır.

2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

2.1  Yardımcı verilerin CBS ortamına yerleştirilmesi

Araştırma alanının topoğrafya, toprak yapısı ve arazi kullanım durumu açısından çoğunlukla heterojen bir yapıda 
olması nedeniyle, homojenlik rastlanan alanlardan GPS ile konum örneklemeleri alınmıştır. GPS ile arazi kulla-
nım durumuna göre arazide 2006 yılında 1200 noktadan, 2007 yılında 341 noktadan, 2008 yılında 274 noktadan 
koordinat değerleri alınmıştır. Bu gözlem bilgileri CBS ortamına işlenmiştir. Arazi gözlemleri ile edinilen bilgiler 
CORINE’e göre arazi örtüsü sınıflaması yapılarak veri tabanına girilmiştir.  İzmir sayısal toprak haritasından fay-
dalanarak araştırma alanının sayısal toprak haritası CBS ortamında oluşturulmuştur. Araştırma alanının eşyükselti 
eğrilerinden faydalanarak Ermapper yazılım programı yardımıyla 3D görüntüsü elde edilmiştir. Araştırma alanına 
ait diğer yardımcı veriler toplanarak sayısallaştırılmıştır. Jeoloji Haritası İzmir Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Müdürlüğü’nden temin edilerek araştırma alanı için sayısallaştırılmıştır. Harita Genel Komutanlığı 1976 yılına 
ait 14 adet hava fotoğrafı ve 2000 yılına ait 1/25 000’lik topoğrafik paftaları temin edilmiştir. Topoğrafik harita-
lar CBS ortamında rektifiye edilmiştir. Araştırma alanının eşyükselti katmanı, TAGEM Coğrafi Bilgi Sistemi ve 
Uzaktan Algılama Bölümünden sayısal olarak elde edilmiştir. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden temin edilen 
orman haritasından faydalanılarak araştırma alnına ait orman sayısal haritası hazırlanmıştır. Topoğrafik harita-
lardan elde edinilen bilgilere göre araştırma alanının sınır, ilçe sınırı, yerleşim yeri, yol, dere vb. bilgileri CBS 
ortamında oluşturulmuştur.

2.2 Uydu görüntülerinde eğitimli sınıflandırma çalışmalarının yapılması

2.2.1  2005 yılı uydu görüntüsünde arazi kullanım deseninin elde edilmesi 

09.08.2005 tarihli ham LANDSAT 5 TM uydu görüntüsü üzerinde görüntü işleme aşamaları (rektifikasyon, 
düzeltme, görüntü zenginleştirme, 721 composit oluşturma vs.) gerçekleştirilmiştir. CORİNE’e göre 9 sınıfa 
ayrılmıştır. Arazi gözlemlerinden elde edilen arazi kullanım bilgileri  ve diğer yardımcı verilerden faydalanarak  
Landsat 5 TM 721 composit görüntüde Uzaktan Algılama yazılımı (Ermapper) yardımı ile eğitimli sınıflandırma 
yapılmış ve 2005 yılı arazi kullanım deseni oluşturulmuştur. En Çok Benzerlik (Maksimum Likehood)  Yöntemi 
kullanılmıştır (Şekil 2.1). Sınıflandırmanın ortalama doğruluğu %74.09, toplam doğruluğu %80.21’tir.

Şekil 2.1 Araştırma alanının 2005 yılı arazi kullanım deseni görüntüsü
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Yapılan sınıflandırma sonucunda araştırma alanında zeytin alanları %18.43, tarım (diğer tarım) alanları %23.84, 
endüstri alanları %2.47, kumluk alanlar %2, funda ve otlaklar %11.73, açık alanlar (az ya da hiç bitki örtüsü 
içermeyen açık alanlar) %8.42, yerleşim alanları %4.25, orman (diğer orman) %22.62, su yüzeyleri %1.89, null 
(sınıflandırılamayan alan)  %4.35 olarak belirlenmiştir. Yapılan sınıflandırmada ortalama doğruluk %74.09, toplam 
doğruluk %80.21 olmuştur. Araştırma alanından GPS ile belirlenen 366 nokta verileri ile 2005 yılı eğitimli sını-
flandırması için yersel doğruluk analizi yapılmıştır. Yersel doğruluk % 78.71 olarak tespit edilmiştir.

2.2.2  1985 yılı uydu görüntüsünde arazi kullanım deseninin elde edilmesi

Öncelikle 02.08.1985 tarihli ham LANDSAT 5 TM uydu görüntüsü üzerinde görüntü işleme aşamaları gerçekleştir-
ilmiştir. Bu poligon alanda CORINE’e göre 8 sınıf uygun görülmüştür. Arazi gözlemlerinden elde edilen arazi 
kullanım bilgilerinin geçmişe yönelik araştırılması (kalıntı orman izleri vb), 1976 yılına ait hava fotoğraflarının 
incelenmesi , 1979 yılı topoğrafik haritanın incelenmesi sonucunda edinilen bilgiler yardımıyla Uzaktan Algılama 
yazılımında (Ermapper) eğitimli sınıflandırma 1985 yılı arazi kullanım deseni elde edilmiştir. Burada da En Çok 
Benzerlik Yöntemi kullanılmıştır. Sınıflandırmanın ortalama doğruluğu %76.17, toplam doğruluğu %69.91’tur.

Yapılan sınıflandırma sonucunda araştırma alanında zeytin alanları %16.12, tarım (diğer tarım) alanları %23.15, 
endüstri alanları % 0.04, kumluk alanlar %2,14, funda ve otlaklar %15.61, açık alanlar (az yada hiç bitki örtüsü 
içermeyen açık alanlar) % 16.22, yerleşim alanları %1.59, orman (diğer orman) %19.31, null (sınıflandırılamayan 
alan) %5.82 olarak belirlenmiştir (Şekil 2.2). 

Şekil 2.2 1985 arazi kullanım deseni görüntüsü

2.2.3  Arazi kullanım desenlerinin karşılaştırılması 

Yapılan eğitimli sınıflandırmada tarım alanları (zeytin alanları hariç) 1985 yılında %23.15 iken, 2005 yılında 23.84 
olarak tespit edilmiştir. 2005 yılında bu oran % 0.69  artış göstermiştir.  Zeytin alanları 1985 yılında %16.12 iken 
2005 yılında %18.43’tür; bu oran  %2,31 oranında artış göstermiştir. Endüstri alanları 1985 yılında % 0.04 iken, 
2005 yılında % 2,47’dir ki, bu durumda %2.43’ lik bir fark ile  artış göstermiştir. Kumluk alan 1985 yılında % 
2.14, 2005 yılında % 2.00’dir, % 0.14 azalış farkı sözkonusudur. Funda otlaklar 1985 yılında %15.61, 2005 yılında 
%11.73’tür, %3.88  oranında bir azalış sözkonusudur. Açık alanlar (az yada bitki örtüsü içermeyen), 1985 yılında 
%16.22 iken, 2005 yılında % 8.42’ye düşmüş, %7.8 azalış farkı göstermiştir. Yerleşim alanları 1985 yılında 1.59, 
2005 yılında % 4.25’dir, %2.66’lık bir artış farkı vardır. Orman alanları (az ya da hiç bitki örtüsü içermeyen açık 
alanlar, kumluk, funda otlaklar hariç) 1985 yılında %19.31 iken, 2005 yılında %22.62’dir, %3.31’lik bir artış farkı 
görülmektedir. 1985’de olmayan su yüzeyleri, 2005 yılında %1.89 oranıyla arazi örtüsü dağılıma eklenmiştir. 1985 
yılına ait eğitimli sınıflandırmada sınıflandırılamayan alan (null) %5.82, 2005 yılındaki eğitimli sınıflandırmada  
%4.35 olmuştur. Bu durumda tarım alanlarında alansal olarak belirgin bir farklılık görülmemekle birlikte % 0.69 
oranında bir artış söz konusudur. Zeytin alanlarında ise %2.43 oranında bir artış sözkonusudur. Funda otlaklardaki 
azalış %3.8 oranındadır. Zeytin ve diğer tarım alanlarınının toplam artış değeri % 3.12’dir. Bu çıktılar funda otlak-
ların tarım alanına dönüşmüş olabileceği düşüncesini akla getirmektedir (* Şekil 2.3)

Orman alanlarında ise %3.31 oranında bir artış sözkonusudur. Bu durum daha önce ağaçlandırılmayan alanların 
ağaçlandırılarak orman alana katıldığı düşüncesini akla getirmektedir. Nitekim araştırma alanının kuzey batısında 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma yapıldığı, arazide yapılan incelemeler ile de doğrulan-
mıştır. 2005 yılındaki eğitimli sınıflandırmada yersel doğruluk % 94.73 olarak tesbit edilmiştir.
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Araştırma alanının kuzey-güney yönünde ortasından geçen Kemalpaşa’yı, Torbalı’ya bağlayan ana yol üzerinde 
mermer fabrikaları, zeytinyağı fabrikaları, benzin istasyonları, tavuk fabrikaları vb. dikkat  çekmektedir. Endüstri 
alanları 1985 yılında %0.04, iken 2005 yılında %2.47’e çıkmış, %2.43 artış farkı göstermiştir.  Orman alanlarının 
alt grubu içinde yer alan açık alanlar (az ya da hiç bitki örtüsü içermeyen), 1985 yılında %16.22 iken, 2005 yılında 
% 8.42’ye düşmüş, %7.8’lik bir azalış farkı göstermiştir. Oransal olarak mevcut açık alanlar yarı yarıya azalmıştır. 
Endüstri,  yerleşim alanları artış farkı toplamı yaklaşık %5.09’dur. Bu durum açık alanların bir kısmının endüstri 
ve yerleşime dönüşme olasılığını  akla getirmektedir.

Kumluk alan 1985 yılında %2.14, 2005 yılında %2.00’dir, % 0.14 oranında azalış farkı sözkonusudur. Kum-
luk alanların %6.54’ünün, artık kumluk özelliği göstermediği anlaşılmaktadır. Nehir yatağı, kumluk bir alandır 
ve yapılan incelemelerde bu alanın bazı kısımlarının çöp alanına dönüştüğü dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu 
farklılık, bu olayla örtüşmektedir.   

1985’de olmayan su yüzeyleri, 2005 yılında %1.89 oranıyla arazi örtüsü dağılıma eklenmiştir. Bu durum, 1985 
yılında tarım arazisi iken, kiremit fabrikasına hammade temini için toprak kazıması  sonucunda istenmeyen çukur 
alanlarda oluşan su yüzeylerinden kaynaklanmıştır.  

2.3 Arazi gözlemlerinin değerlendirilmesi

Arazi gözlemleri sonucunda, araştırma alanının doğusundaki orman alanlarının zeytin alanlarına dönüştüğü belir-
lenmiştir. Bu alandaki orman kalıntı izleri, bu durumu doğrulamaktadır. Bunun dışında dikkat çeken diğer bir arazi 
bozunum türü de Saipler köyü’nün güneyinde yer alan yoğun toprak kazıması yapılan alandır. Bu alandaki to-
prağın  özel şahıslar tarafından hammadde olarak kiremit fabrikalarına satıldığı, kazıma işinin çok derin yapıldığı 
ve gölet büyüklüğünde bir çok çukur oluşturduğu ve komşu tarım arazilerinde göçükler meydana getirdiği yöre 
çiftçilerinden öğrenilmiştir. 

Vişneli (Fetrek) Çayının yatağında izinsiz kum alımları, fabrika atıklarının (tavuk gübresi, mermer tozları, cips 
fabrikası atıkları ve evsel atıklar vs. varlığı dikkat çekmektedir. Ayrıca bu yatağın ortasından geçen Vişneli çayının 
da kirli olduğu belirlenmiştir. Bu durum oku açısından da rahatsızlık verecek düzeydedir.

Diğer arazi bozunumu, işlenebilir tarım arazileri üzerinde, ana yol boyu kurulmuş endüstriyel arazi kayıpları ile 
meydana gelmiştir.

Bu alanda hatalı arazi kullanımı yanı sıra hatalı tarımsal uygulamalar (eğim aşağı sürüm, eğimli arazilerde koru-
masız ara tarım)  da dikkat çekmektedir. Araştırma alanının güneyinde nadir de olsa teras yapılmış zeytin plan-
tasyonuna rastlanmıştır. 

2.4 Görüntü oranlama yöntemine göre arazi değişim katmanının elde edilmesi

ERmapper yazılımında Görüntü Oranlama yöntemi ile 1985 yılı Landsat 453 birleşik görüntüsü ve 2005 yılı Lan-
dsat 453 birleşik görüntüsü arasındaki değişim alanları saptanmıştır. Elde edilen raster veri vektör veriye dönüştü-
rülecek CBS ortamına aktarılmıştır (şekil1.2).

2.5.NDVI haritalarının elde edilmesi

1985 yılı ve 2005 yılı uydu görüntülerinde UA yazılımı yardımıyla (Ermapper) NDVI belirlenmesi yapılmıştır. 
NDVI haritaları hem 5 sınıflı (0.1-0.2, 0.2-0.3, 0.3-0.6, 0.6-0.8, 0.8-1.0) hem de tek sınıf olarak  (0.1-1.0) elde 
edilmiştir.

2.6 Görüntü oranlama yöntemine göre VID katmanının belirlenmesi

Görüntü Oranlama yöntemine göre VID (vejetasyon değişim) katmanı elde edilmişti. Bu görüntünün vektörel 
haritası da elde edilmiştir (Şekil 2.5).

2.7 Arazi Bozunun haritasının elde edilmesi

Bu katman, AKD ve diğer yardımcı veriler coğrafi bilgi sitemi ortamında görsel yorumlama yöntemine göre sor-
gulanmış AB (Arazi Bozunumu) haritası elde edilmiştir. Araştırmada belirlenen arazi bozunum türleri; orman bo-
zulması (OB), nehir yatağı bozulması (NYK), endüstriyel kaynaklı arazi bozulması (EKB), endüstriyel yerleşimle 
arazi kayıpları (EYK) olmuştur. Araştırma Alanının (112.544 da)  %3.5 ‘inde  (3642 da) Arazi Bozunumu belirlen-
miştir. Araştırma alanındaki AB dağılımı: OB %83.39; NYB %13.94; EKB 1.24, EYK 1.43 olmuştur (Şekil 2.6). 
Arazi Bozunum haritasından elde edilen sayısal veriler grafik olarak sunulmuştur (Şekil 2.7).
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Şekil2.5  Vejetasyon ındeksi değişim (VID) katmanı

Şekil 2.6 Araştırma alanına ait Arazi Bozunum haritası 
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Şekil 2.7 Arazi bozunum türlere göre dağılım durumu

3.SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada uzaktan algılama ve CBS teknikleri yardımı ile Torbalı ve Kemalpaşa’nın bazı köylerini içine alan 
poligon alanda arazi bozunumun bir değerlendirmesi yapılmıştır. Katman veriler üst üste bindirme yöntemi ile sor-
gulanmış, görsel yorumlama tekniği ile de arazi bozunumu açısından değerlendirilmiştir. Bu araştırmada AKD ve 
VID katmanları ‘Görüntü Oranlama’ yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmada VID ve AKD katmanları üzerine  
sorgulama yapılmıştır. Sorgulamalar sırasında üretilen veri katmanları; 1985 NDVI haritası, 2005 NDVI haritası, 
1985 arazi kullanım deseni,  2005 arazi kullanım deseni ve diğer yardımcı veri katmanları (toprak, jeoloji, orman, 
1979 yılı topoğrafik haritalar, 2000 yılı topoğrafik haritalar) kullanılmıştır. Bu sırada gerek duyulduğunda geçmiş 
görüntülerin yorumlanmasında 1976 yılı hava fotoğrafları da incelenmiştir.  
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Bu araştırmanın bitimini takiben 2010 yılında araştırma alanında Kemalpaşa’yı Torbalı’yı bağlayan ana yol üzerin-
de genişletme çalışmaları yapılmıştır. Bu durumda işlenebilir tarım alanları yol açımı sırasında da kaybedilmiştir. 
Zamanla, günümüzde yoğun endüstri merkezi olan her iki ilçeyi (Kemalpaşa ve Torbalı) bağlayan bu ana yol 
üzerinde endüstriyel büyümenin devam edeceği su götürmez bir gerçektir. Bu takdirde bu alandaki arazi bozunum 
alanların 2020 yılında iki katına ulaşması yüksek bir olasılıktır. 

Sonuç olarak denilebilir ki UA ortamında elde edilen Arazi Kullanım Değişim katmanı (AKD)  ve Vejetasyon 
Değişim Katmanı (VID) arazi bozunumunu belirlemede önemli göstergelerdir. Ancak yardımcı verilerle ve arazi 
gözlemleri ile mutlaka desteklenmelidir. Ayrıca yüksek çözünürlü uydu görüntüleriyle daha sağlıklı bilgilere ula-
şılacağı yansınamaz bir gerçektir. 

Çalışmada elde edilen bilgiler ışığından da anlaşılacağı üzere ülkemizde Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem 
Programının ilkelerinin acilen uygulamaya aktarılması gerekmektedir. 
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ÖZET

İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Trakya ve Iğdır Yöresi ülkemizin en kurak mıntıkalarıdır. Bu 
bölgelerde yazları kuru ve sıcak, kışları kuru ve soğuk karasal iklim tipleri hâkimdir. Atmosferde CO₂ artışına bağlı 
olarak gelişen iklim değişikliği ülkemizde bir “Isınma/kuraklaşma süreci” olarak kendini göstermiştir. İç Anado-
lu’nun önemli bir bölümü olan  “Konya Kapalı Havzası” taban arazisinde yaz kuraklığı tarım ve otlak alanlarında 
toprakların kurumalarına sebep olmaktadır. Tarım arazilerinde anız sürüldükten sonra ekilmeyen tarlalarda toprak 
iyice korumasız kalmaktadır. Tarım arazilerinde yıllardan beri uygulanan yetersiz veya yanlış sulama önemli mik-
tarda tuzlanmaya sebep olmuştur. Otlak alanlarında ise aşırı otlatma sonucunda bitki örtüsü bütünlüğünü, dolayısı 
kapalılığını ve koruyuculuğunu kaybetmiştir. Isınma / kuraklaşma döneminde daha da kuru esen rüzgârlar toprağın 
ince tanelerini taşımaktadırlar. Yüzeyden esen kuru ve kurutucu rüzgârların toprak nemini daha hızlı almaları ve 
bitki yapraklarında terlemeyi de arttırmaları da kuraklık etkisi yapmaktadır. Bütün bu olumsuz etkilerin önlenmesi 
için tarım alanları ve otlak alanlarında rüzgâr perdelerinin yapılması gerekmektedir. Otlak alanlarında rüzgâr per-
delerinin genişliği ve kullanılacak ağaç ve çalı türleri konusunda araştırmalar yapılmıştır. Tarım arazilerinde tapulu 
arazide geniş rüzgâr perdelerinin yetiştirilmesi yerine daha dar rüzgâr perdelerinin kurulması gerekmektedir. Tarım 
arazilerinde rüzgâr perdelerini sulamak ve sulamayı devam ettirmek ve kullanılacak ağaç ve çalı türlerinin seçi-
mini ve bakımını gündeme getirmektedir. Bu ağaç ve çalı türlerinin kuraklığa dayanabilen ama sulandığında hızlı 
büyüyebilen türler olması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Tarım arazileri, rüzgâr perdesi, ısınma/kuraklaşma, kuru rüzgâr, toprak taşınması

Choice Of Trees And Shrubs Species Used for Windbreaks for Agricultural  
Lands in Central Anatolia Region

ABSTRACT

     Central Anatolia Region, South-eastern Anatolia Region, Thrace and Igdır Regions are the most arid zones in 
Turkey. In these areas, continental climate types which dry and hot in summers and cold and dry in winters climates 
are predominate. In our country, climate changes that develop depending on CO2 increase in the atmosphere has 
shown itself as a “warming / drought process”. The summer drought in land base of “Konya Closed Basin” which 
is an important part of Central Anatolia Region causes to dry out of soil in agriculture and pasture areas. The soil 
which is in uncultivated fields after driven stubble on agricultural land remain unprotected thoroughly. The inade-
quate or improper irrigation that has been used in agricultural land for the years caused salinization in a significant 
amount. As a result of the excessive grazing, grassland vegetation integrity and also the closeness and protective-
ness has lost. The dry blowing winds during the warming / drought carried fine materials of the soil. Because of 
increases transpiration in plant leaves and faster soil moisture lost (evaporation) with dry and drier winds that blow 
from surface, this has created drought effect on field. In order to prevent to all this adverse effects, the wind breaks 
building is required in the agricultural fields and pasture areas. Researches have been done about the width of 
windbreaks and on used tree and shrub types in the grassland areas. It must be installed narrow wind breaks rather 
than wide wind breaks in private registered agricultural lands. The agenda is put on management and irrigation and 
selection and maintenance of used tree and shrub species for wind breaks in agricultural lands. This tree and shrub 
species that can tolerate drought, but those species can grow quickly when watering is required.

Key words: Agricultural lands, windbreaks, warming / drought, dry wind, soil moving
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GİRİŞ

Kurak ve yarı kurak iklime sahip bölgelerde yaygın olan rüzgâr erozyonu; yeterli bitki örtüsü bulunmayan oldukça 
düz ve geniş arazilerde, gevşek yapıdaki kuru ve ince bünyeli toprağın şiddetli rüzgârların etkisi ile parçacıklar ha-
linde yerinden oynatılarak, toz bulutları şeklinde yer değiştirmesi olayıdır. Ülkemizde rüzgâr erozyonunun yaygın 
olduğu alanlar genellikle kurak ve yarı kurak olan Orta Anadolu’nun güney yarısı (özellikle Konya, Niğde, Kayse-
ri) ile doğuda Kars ili sınırları içerisindedir. Ülkemizde toplam tarım alanlarının %1,5’unu oluşturan 330 bin hektar 
alan rüzgâr erozyonu etkisi altında bulunmasına karşın (Anonim, 1978; Anonim, 1982; Çanga ve Erpul, 1994), 
iklim değişimi ile ilgili beklentiler Türkiye’nin çok daha kurak bir döneme gireceğini öngörmektedir (Karaca ve 
ark., 2008; Kömüşçü ve ark., 2003). Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda ise, Türkiye’de rüzgâr erozyonu 
şiddetinin ve etkilediği alan miktarının artması muhtemeldir. Özellikle kurak iklim bölgelerinde (İç Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu gibi) meydana gelen bu erozyon turu, genellikle tarım arazileri üzerinde etkili olmaktadır. 
Toprak materyallerinin rüzgâr tarafından gerek taşındığı ve gerekse taşınan bu materyallerin yığıldığı alanlardaki 
arazilerin özellikleri hızla bozulmakta ve üretim kapasiteleri düşmektedir. Bunun bir sonucu olarak da rüzgâr 
erozyonu ile çok ciddi arazi ve ürün kayıpları meydana gelmektedir. Türkiye de küresel ısınmadan etkilenmiş ve 
“Isınma / kuraklaşma” sürecine girmiştir. Bu süreç, İç Anadolu Bölgesi ve benzeri bölgelerde bir “çölleşme” süre-
cine dönüşmüştür. Çölleşme; özellikle alçak arazideki tarım ve otlak alanlarında aşırı buharlaşma ile su kaybına ve 
giderek tuzlanmaya ve rüzgâr erozyonuna sebep olmaktadır (Kantarcı, 2009).

Rüzgârın bu olumsuz etkilerinin önlenmesi için tarım alanlarında rüzgâr perdelerinin tesis edilmesi gerekmektedir. 
Meteorolojik kuraklığın etkisinin yanında havzada su tüketim ihtiyacı çok fazla bitki desenlerinin ekiminin yaygın 
hale gelişinden dolayı DSİ’nin yeraltı suyu seviye verilerine göre su seviyesi yaklaşık son 40 yılda su seviyesi 
22-25 m civarında alçalmıştır. Bölgede su seviyesindeki bu gerilemenin önemli bir kısmı 2000 yılından sonra 
gerçekleşmiştir. Bu yüzden özellikle kuraklığa dayanıklı ağaç ve çalı türlerinin bölgede rüzgâr perdesinde kullanı-
larak hem tarım arazilerinin kurutucu rüzgârların toprağın ince bölümünü taşımasını önlenmesi sağlanmakta, tarım 
alanlarında böcek zararları ile mücadele edilmekte, bitkinin verimini artırmakta hem de sulama etkinliğini artıra-
rak buharlaşma kaybının azaltılması ve yeraltı sularının da korunması hedeflenmektedir. Önemli olan bu konuda 
uygulamanın yapılacağı yerdeki yöre insanının desteği ve katılımının sağlanması önemlidir. ABD’nin Nebraska 
eyaletinde rüzgâr perdeleri ile ilgili çalışmalar yapıldığında çiftlik sahipleri tarlaların küçülerek üretimin azalacağı 
gerekçesi ile itiraz etmişler, fakat aksine tarım ürünlerinin arttığını görmüşlerdir. Yapılan araştırmalar da rüzgâr 
perdeleri sayesinde tarım ürünlerinin burada % 30-40 arttığı ortaya konmuştur. Ayrıca zararlılara karşı biyolojik 
mücadele desteği sağlayarak kimyasal mücadeleyi ve masraflarını azaltarak çevre ve ekonomik yapıya destek 
oluşturmuştur. Başlangıçta karşı çıkan çiftçiler faydalarını görünce kendileri rüzgâr perdeleri yapmaya devam 
etmişlerdir (Tokmanoğlu, 2008). Benzer itirazlar ülkemizde de olabilir, bunu eğitim vererek ve arazi toplulaştır-
malarında proje içine dâhil ederek aşabiliriz.

RÜZGÂR EROZYONUNUN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ KONYA KAPALI HAVZASININ EKOLOJİSİ

İç Anadolu’nun önemli bir bölümü olan 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 ha olup 
Türkiye’nin yaklaşık %7’sini teşkil eder. Havza doğal topografyası itibariyle sularını denize boşaltma yeteneğine 
sahip değildir. Düz bir ova (900-1050 m arasında bir yükseklik) havzanın çoğunu kaplamaktadır. Yetersiz drenajın 
bir sonucu olarak toprakları genellikle alüvyonlu ve tuzludur. Havzada en büyük kısmı düz ve düze yakın topog-
rafyadaki taban arazileri oluşturmaktadır. Bu düzlükler, genç formasyonlarla kaplıdır. Türkiye’nin buğday ambarı 
olarak ün yapmış olan Konya Ovası ile Akşehir, Ereğli ve Cihanbeyli Ovaları bulunmaktadır. Taban arazilerle sarp 
dağlık araziler arasında yer alan araziler genellikle pliosen ve neojen materyale sahiptir ancak doğal bitki örtüsü-
nün yerini kuru tarım almıştır. Tarımın bilinçsizce yapılması, gerekli uygulamalarla verimli olabilen bu toprakların 
büyük kısmını verimsiz ve şiddetli erozyona maruz hale getirmiştir. Bu topografyada en çok kahverengi ve kırmı-
zımsı kahverengi topraklar yer alır (TÜBİTAK MAM ÇE, 2010).

Bu geniş alanda bir nehrin yokluğu, az miktarda yağış alması ve yüksek buharlaşma oranları, havzalarda nadir rast-
lanan bir su dengesi oluşturmuştur. Havza’nın yıllık ortalama yağışı 417 mm.’dir. Kapladığı büyük alan sebebiyle 
değişik iklimlerin görülebildiği havzanın güneyinde kışlar ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz 
iklimi; orta ve kuzey kesimleri kışları soğuk yazları sıcak ve kurak geçen karasal iklim; Karapınar ve çevresinde 
ise çöl iklimi hüküm sürmektedir. Yağışlar kış ve ilkbahar aylarında görülmektedir. Konya Kapalı Havzası’nda ısı 
İç Anadolu’nun diğer kısımlarından yüksekçe görülmektedir. Havzada değişik iklim özellikleri görülür ve sıcaklık 
dağılımı farklılık gösterir. Yıllık ortalama sıcaklıklar -0,4°C ile 23,0 °C arasında değişmektedir. En sıcak aylar 
temmuz ve ağustos ayları iken en düşük sıcak aylar ise ocak ve şubat aylarıdır. Yıllık ortalama sıcaklık dalgalan-
maları, havzanın karasal iklimini karakterize eder. Konya Kapalı Havzası’nda karasal iklim daha ağır bastığından 
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yağışlar genellikle güney ve güneybatıda fazla, kuzey ve doğuya gittikçe azalmaktadır. İç Anadolu’nun en az yağış 
alan bir bölümünü oluşturan Tuz Gölü havzasının uzun yıllara göre ortalama yağış yüksekliği 300 mm ile karakte-
rize edilir (Şekil 1.a). Karasal iklim şartlarının hâkim olduğu havzada buharlaşma özellikle yaz aylarında etkilidir. 
DMG’den alınan yıllık ortalama açık yüzey buharlaşması verilerine göre havzada en yüksek buharlaşma temmuz 
ayında 315,8 mm değeriyle Ereğli’de görülmektedir (TÜBİTAK MAM ÇE, 2010).

     Konya Kapalı Havzası’nda en önemli sınırlayıcı faktör sudur. Bilinçsizce yapılan tarım faaliyetleri mevcut 
kullanılabilir alanları verimsiz hale getirmiştir. Havza arazi kullanım değerleri CORINE 1. düzey sınıflandırmasına 
göre havzadaki en büyük alanı %56 ile tarımsal alanlar oluşturmaktadır. Tarımsal alanlarını %37 ile orman ve yarı 
doğal alanlar, %4 ile su yüzeyleri ve %1 ile ıslak alanlar takip etmektedir (Şekil 1.b). Konya Kapalı Havzası’nın 
yarısına yakın kısmında tarım yapılmakta ve bu tarım genellikle tarla bitkileri yetiştiriciliğine dayanmaktadır. 
Havza, tarımsal anlamda Türkiye’nin önemli üretim bölgelerinden biridir. Tarımı yapılan başlıca kültür bitkileri 
buğday, arpa, çavdar, yulaf, şekerpancarı, ayçiçeği, mısır, patates, mercimek, fasulyedir. Havzada Konya İlindeki 
tarım alanlarının %57’si ekilen tarla alanı, %41’i nadas alanıdır. Sebze arazisi ve meyve arazileri ise kalan %2’lik 
kısmı oluşturmaktadır (TÜBİTAK MAM ÇE, 2010).

Şekil 1.a. Konya Kapalı Havzası Yıllık Ortalama Toplam Yağış Dağılımı, b. Konya Kapalı Havzası Arazi Kullanım Haritası 
(TÜBİTAK MAM ÇE 2010).

İç Anadolu Bölgesi’nde kuzey başlangıçlı rüzgârlar hâkim olup kuzey-batı (karayel) ve kuzey-doğu (poyraz) yön-
lüler en etkin olanlardır. En hızlı rüzgârların güney başlangıçlı olduğu görülür. Toroslardan gelen kuvvetli güney 
rüzgârları havzanın bilhassa Karaman, Çumra, Karapınar, Ereğli ve Aksaray yörelerinde şiddetli rüzgâr erozyonu 
meydana getirmeleri bakımından önemlidir (TÜBİTAK MAM ÇE, 2010). Güneybatı yönünden (Lodos) esen rüz-
gâr hızının 2004-2005 yıllarında 102 km/sa, 2006 yılında 77 km/sa, 2007 yılında 110 km/sa, 2010 yılında 74 km/
sa, 2011 yılında 86,90 km/sa, 2012 yılında 98,2 km/sa, 2013 yılında 74 km/sa, 2014 yılında 72,4 km/sa hızına ve 
devamlılığının 24-60 saate ulaşması çok ciddi bir olaydır. Kuru ve dolayısı ile kurutucu rüzgârların bu hız ile ko-
ruyucu bitki örtüsünü kaybetmiş orman ve otlak topraklarının veya buğday vb. anızların üzerinde esmesi, toprağın 
ince bölümünü (İnce kum, toz ve kil) taşımasının sonuçları iyi değerlendirilmelidir (Kantarcı, 2010a) ve Konya 
Toprak Su,( 2014). Konya Ovası’nda 1100 m yükseltinin altındaki arazi çok geniş olup, kış mevsiminde soğuk 
ve kuru, yaz mevsiminde sıcak ve kuru, dolayısı ile kurutucu rüzgârlar bu arazide olumsuz etkiler yapmaktadır. 
Çoraklaşma ve kumullaşmayı önlemek için rüzgâr perdelerinin tesisi gerekmektedir (Kantarcı, 2010b).

RÜZGÂR PERDELERİ İÇİN SEÇİLECEK TÜRLER VE BAŞARIYI ARTIRACAK ÖNLEMLER

İç Anadolu’nun ekolojik değerlerinden anlaşılacağı gibi yeterli yağışın olmadığı ve farklı toprak ve topoğrafik 
özellikleri bulunan, genel olarak da ağaç yetiştirilmesi ve yetişme süresi bakımından bitki seçiminin önemli olduğu 
kadar destekleyici yöntemlere de ihtiyaç duyulan bir bölgedir. Rüzgâr perdeleri için ağaç seçiminde ekolojinin zor-
luğu ve kırılganlığı sebebi ile bu tip yerlerde başarı için daha hassas ve planlı olunması gereklidir. Ağaç seçimlerin-
de ise mevcut ekolojideki uygun ağaçlardan ve bunların öncelikli indikatörlüğünde benzer ekolojilerden faydala-
nılması önceliğimiz olmalıdır. En önemlisi de yapılmış uygulama ve araştırmaların rehberliği başarıyı arttıracaktır.

Seçilecek ağaç ve çalılar; yörenin iklim ve toprak özelliklerine uygun, kuraklığa ve rüzgâra dayanıklı, derin ve 
hızlı köklenen, çabuk büyüyen, dipten dallanan, belirli boy yapan ve uzun ömürlü olmalıdır (Erpul, 2012). Müm-
künse kurak ve yarı kurak alanlarda kullanılacak bitki türlerinin yöre insanının sosyo-ekonomik durumuna getirisi 
olan ve dolayısıyla insanların yaşam koşullarını iyileştirebilecek türlere (hayvan yemi, arıcılık, tıbbi bitki gibi gelir 
getirici ) öncelik verilmelidir. Yaprağını dökenlerin yanında sıraya veya sıra arasına yaprağını dökmeyen veya iğne 
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yapraklı ağaçlarda yerleştirilmesi korumanın yılın her mevsiminde etkinliğini arttıracaktır (Boydak ve ark., 2010; 
Houerou, 1972; Acar ve ark., 2013).

Uygulamalarda çalı ve ağaç türleri rüzgâr perdelerindeki sıralara yerleştirmede farklı sıraları oluşturacağı için, İç 
Anadolu’da kullanılabilecek çalı ve ağaç türlerinden bazıları şunlardır.

Çalı Türleri: Ilgın, alıç, kuşburnu, saksavul, atriplex sp., calligonum sp., vitis sp., patlangaç çalısı, berberis, katır 
tırnağı vd.

Ağaç Türleri: Yabani iğde, yabani badem, mahlep, yabani erik, ahlat, dut, akasya, gladiçya, dişbudak, karaağaç, 
akçaağaç, kokarağaç, zerdali, sedir, karaçam, meşe, ardıç, doğu mazısı, fırat kavağı vd. ağaç türleri kullanılabilir. 
Önemli olan İç Anadolu’nun soğuk ve kurağına, olumsuz şartlarına dayanıklı olmalıdır (Acar ve ark., 2013; Acar 
ve Dursun, 2010; Kantarcı, 2010a,b).

Tarım arazilerinde yetişme ortamı özelliklerine bağlı olarak; rüzgâr perdesi tesisi için yapılması gereken etüt-proje 
çalışmaları, toprak işlemesi, uygun ağaç ve çalı türlerinin seçimi, dikim aralıkları, bakımı ve rüzgâr perdelerinin 
devamlılığının sağlanması vd. konularını şu şekilde sıralamak mümkündür.

Rüzgar perdesi uygulanacak alanlarda hakim rüzgar yönü dikkate alınmalı, kullanılacak ağaç ve çalı çeşitliliği 
ekolojik faktörler dikkate alınarak seçilmeli, ağaç sıraları rüzgarı engelleyecek şekilde ve birbiriyle uyumlu, bir-
birlerinin gelişmelerini engelleyici konumda olmamasına dikkat edilerek uygulanmalıdır. Daha sonraki yıllarda 
her hangi bir aksamaya sebep olmayacak şekilde planlanmalıdır. Kurak yerlerde en büyük problem kıt olan suyun 
toprakta muhafazası ve ekonomik kullanımı olup, bunun için gerek dikim öncesi toprak işleme( riper veya dipka-
zan çekme) gerekse dikim sonrası toprak işlemede bu gerçek göz önünde bulundurularak uygun ekipman ve metot 
seçilmelidir. Kantarcı( 2011), bu konu ile ilgili olarak kurak yerlerde fidan köklerinin hızlı gelişmesi, derin kök 
sisteminin hızlı oluşturulmasının ön şart olduğunu, kış yağışlarının toprağın içine hızla ulaşmasının sağlanması 
için riper ile işlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca ibreli ağaç türlerinden bazılarının ileri yaşlarda alt dalları 
kuruyup, ibrelerinin döküldüğünü, bu sebeple oluşabilecek rüzgâr zararını önlemek için rüzgâr perdelerinin dış 
kenarlarına her dem yeşil çalı türlerinin dikilmesi gerektiğini de belirtmiştir. Yine dikilecek fidanların yetiştirilme 
şartlarının önemli olduğunu, 2 veya 3 yaşında ve topraklı olmasının gerektiği, dikim sonrası can suyunun verilip, 
daha sonra 3 yıl boyunca kurak geçen mayıs-ekim ayları arasında uygun aralıklarla yeterli miktarda sulamanın 
yapılmasını, sulamadan sonra fidan dibinde kaymaklaşma ile oluşabilecek yüzey çatlaklarının kırılması, otların 
alınması ve fidan boğazı doldurma işlemlerinin (çapa) yapılması gerektiğini bildirmişlerdir (Kantarcı ve ark., 
2011a,b; Kantarcı, 2011; Erpul, 2012). Kurak ve yarı kurak alan ağaçlandırmalarında ister doğal ister yabancı tür-
lerle çalışılacak olsun, azot bağlama kapasitesi yüksek olan ağaç türlerinin seçilmesi (ör. akasya, gladiçya) besin 
bakımından fakir bu sahaların orta ve uzun vadede zenginleşmesine katkı sağlayacaktır. Böylece, sahadaki azot 
döngüsü ve doğal bitki örtüsünün gelişimi hızlanacaktır (Evans ve Turnbull, 2004).   

Kurak bölgelerde dikkat edilecek diğer hususlar ise; Kurak ve yarı kurak yerlerde çalı ve ağaç türleriyle çalışmaya 
karar vermeden önce seçilecek bitki, uygulanacak ekolojik şartlar, gerekli yerlerde su temini gibi teknik konularda 
ön araştırma ve planlanmanın çok iyi yapılması ve bu konuda çalışacak elemanların bilgi ve tecrübelerinin bulun-
ması gerekir. Yapılacak projeler uzun süreli (en az 5 yıl) ve proje sonrası takibin devam ettirilmesi gerekmektedir. 
Tür seçimin kısıtlı olduğu yerlerde tür seçimi kadar yeterli tohum veya fidan temininin yapılması, uygulama sıra-
sında ölen veya başka sebeplerle yeri boş kalacak fidanlar içinde stokun bulundurulması sağlanmalıdır. Kurak ve 
yarı kurak bölgelerde bitkilerin yetiştirilmesi özellikle çimlenme ve büyümenin ilk zamanların da oldukça zor ve 
risklidir. Riski aza indirmek için kısmen gelişmiş kaplı fide şeklinde dikmek riski azaltabilir. Yine kurak bölgelerde 
ilk yıllar sulama ihtiyacı olabilir. Mutlaka hem kurak hem de yarı kurak yerlerde özellikle ilk yıllar sulama, güneş-
ten koruma, buharlaşmayı azaltma gibi desteklerle başarıyı arttırabiliriz. İlave olarak arazinin hazırlanırken eroz-
yonu önleyecek rüzgar perdelerinin önceden oluşturulması (inorganik veya organik çitlerin oluşturulması) hendek 
veya çukurları açılması, su kaybını önleyici ve su hasadını kolaylaştırıcı organik veya inorganik örtü-malç sistemi-
nin sağlanması (Şekil 3.a,b,c) ya da toprağın organik maddesinin arttırılması, güneşin tesirini azaltıcı organik veya 
inorganik gölgelikler, terasların yapılması gerekebilir. Su kaybını en aza indirecek ve verimliliği arttıracak sulama 
sistemlerinin uygulanması ihtiyaca göre düşünülebilir. Bu sistemler kökün derine gitmesini engelleyerek yüzeysel 
a teşvik edici olmamalı, çünkü derin köklülük bu yerlerde dayanıklılık açısından önemlidir. Fidan dikim yılı veya 
sonraki yıl kemirgenler tarafından kök boğazı veya bitkinin kemirilmesini ya da yenmesini önleyecek tedbirler 
alınmalıdır (Acar ve Dursun, 2010; Acar ve ark., 2013; Boydak ve ark., 2010; Houerou, 1972; Kantarcı, 2010a,b).

Dikim zamanı, dikim aralığı ya da derinliği gibi konularına dikkat edilmesi gerekir. Kurak yerlerde ilk yıllar 
su için en büyük rakip yabancı otlar olup mücadelesine önem verilmeli dikim normu buna ve sonraki yıllar da 
rüzgâr perdesindeki diğer bitkilere engel olmamalıdır. Dikim sırası ve şekli rüzgâr perdesinde kullanılan bitkileri 
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engelleyici değil destekleyici olmalıdır. Mümkünse tarım alanlarında verime olumsuz etki yapacak kadar gölge 
oluşturmamalıdır. Tarım alanlarında çok sıralı ve çok geniş yer tutacak uygulamalardan mümkün olduğu kadar 
kaçınılmalıdır. Sıralara dikimde en kenara çalı, içe doğru orta ve yüksek boylu ağaç gelecek şekilde sıralanmalıdır. 
Ağaç dikim sıklığı rüzgârın kısmen geçişini sağlayacak sıklık ve düzende olmalıdır. Rüzgâr perdeleri arasındaki 
mesafeler korumayı sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Ulaşım ve çevre estetiğine de uygulamada dikkat edilmesi 
gereklidir (Acar ve Dursun, 2010; Boydak ve ark., 2010;Kantarcı, 2010a,b).

Şekil 3.a.Tarım alanında plastik malç yapımı, b. Örtü altı fide yerlerin işareti,  
c. Fide yeri plastik örtünün kesilmesi (Steffen ve ark., 2003).

RÜZGÂR PERDESİNDE KULLANILABİLECEK AĞAÇ VE ÇALI TÜRLERİNİN PLANLAMASI

Rüzgâr kıranlar (ağaç şeritler – perdeler) rüzgâr erozyonunu engeller ve toprak nemini muhafaza ederler. Ağaç 
perdeler hâkim rüzgâr yönüne dik olmalı, ağaçların 10- 15 yıl sonraki boyları dikkate alınmalı, iki ve daha fazla sı-
ralı tesislerde sıralar arası 4,5 m, sıra üzeri 2,4 m’den fazla olmamalıdır (Erpul, 2012). Rüzgâr erozyonu önlemede 
kullanılan bitkilerin boyunun ancak 10 katı mesafede etkili koruma sağladığı belirtilmiştir(Mercer ve ark., 2007).

Yağışın takribi < 400 mm olduğu yerlerde ağaç ve çalı türü bitkileri için tavsiye edilen minimum aralıklar aşağıda-
ki Çizelge 1, Şekil 4 ve 5’de belirtilmiştir.

Çizelge 1. Ağaçlar ve çalılar arası tavsiye edilen minimum aralık (Steffen ve ark., 2003).

16 inches / (406,4 mm) veya daha az yıllık yağış alan kurak bitkiler
Multi sıralı rüzgâr 
perdesi (feet) / (m)

Tek sıralı rüzgâr perdesi (feet) 
/ (m)

Yoğun Çalı formu 4 (1,25m) 3 (1m)
Orta büyüklükte yapraklı ağaç 
türleri 10 (3m) 8 (2,5m)
Uzun boylu yapraklı ağaç türleri 12 (4m) 10 (3m)
Orta büyüklükte her zaman yeşil 
kalan ağaç türleri 10 (3m) 8 (2,5m)
Uzun boylu her zaman yeşil kalan 
ağaç türleri 12 (4m) 10 (3m)
NOT: Yıllık 16 inches / (406,4 mm)’den daha az yağış alan kurak bitkiler için sıralar arası 
minimum aralık 20 feet / (6,2m)’dir.
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Şekil 4. Rüzgâr perdesinde sıra arası mesafe ve ağaçlar arası mesafenin gösterimi

Şekil 5. Çalı formu, uzun ve orta boydaki ağaçlar için sıra arası mesafe ve ağaçlar arası mesafe (Mercer ve ark., 2007).

İç Anadolu’daki rüzgâr perdelerinde yetiştirilebilecek ibreli ağaç boylarının 8-10 m arasında olabileceği göz önüne 
alınmalıdır (Kantarcı ve ark., 2011b). 

Karaçam yerine sedir, iğde yerine mahlep, ılgın yerine alıç veya başka bir çalı türü düşünülebilir. Dikim aralıkları 
toprak derinliğine ve diğer yetişme ortamı özelliklerine bağlı olarak 3x3 m veya 2x2 m ve şaşırtmalı olmalıdır 
(Kantarcı, 2011). Tarım arazilerinde rüzgâr perdesini tek sıra ağaç olarak düşünmek doğru değildir. Rüzgâr per-
desinin önünde ve arkasında rüzgârı yükseltecek bodur ağaç sırası bulunmalıdır. Boylu ağaçların gölgesi öndeki 
bodur ağaççıkların üzerine düşmelidir. Bu önemli bir yapısal özelliktir (Kantarcı, 2010b). Tarım arazileri arasında 
daha dar rüzgâr perdelerinin kurulması gerekmekte, tek sıra yerine iki veya üç sıralı rüzgâr perdelerinin inşa edil-
mesinde gerekmektir. Tarım arazilerinde şiddetli rüzgârları kırabilme kabiliyetine sahip yoğun densiteli rüzgâr per-
delerinin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu yüzden 3 sıralı bir rüzgâr perdesinde rüzgâra dik şekilde en önde 1.sırada 
çalı formu ağaççık türü, orta 2. sırada iğneli ağaç türü / geniş yapraklı ağaç türü ve tarlaya yakın son 3.sıraya da 
meyveli ağaç türleri seçilebilir. 2 sıralı bir rüzgâr perdesinde ise, rüzgâra dik şekilde en önde 1.sırada çalı formu 
ağaççık türü ve iğneli ve geniş yapraklı ağaç türleri arasından bir bitki türü ve tarlaya yakın son 2.sıraya da meyveli 
ağaç türleri seçilebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

İç Anadolu gibi bölgelerde iklim sebebi ile uygulanması zor olan fakat zaruri olan rüzgâr perdeleri arazi toplulaş-
tırılmalarında mutlaka projeye dâhil edilmeli, diğer yerlerde de tarla kullanımına engel oluşturmayacak şekilde 
planlanarak yapılmalıdır. Bu kıt olan suyun israfını önleyerek, erozyonu önleyerek verimi arttıracak, masrafı azal-
tacak, en önemlisi de gelecek için emanet aldığımız çevre koruyacak, tarımda verimlilik kadar sürdürülebilirliği 
de sağlayacaktır. Geç kaldığımız bu uygulamaya biran evvel başlamamız ülkemizin geleceği ve gıda güvenliğinin 
devamlılığı açısından son derece önemlidir. Bunun için kırsal kesime eğitim ve ekonomik destek, uygulama için 
de iyi bir planlama ve sosyal katılım sağlanmalıdır.
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YARIKURAK BÖLGEDE BAZI BİTKİLERİN RÜZGAR EROZYONUNA KARŞI 
ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: ÇANKIRI ÖRNEĞİNDE

Özgür Burhan Timura, Ali Uğur Özcana, Umut Pekin Timura, Mustafa Başaranb, Hayran Çelemc, Halim Perçinc

a Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
b Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

cAnkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

ÖZET

Dünyada rüzgar ile toprak partiküllerinin taşınması ve çökelmesi çevre için önemli bir işlem olmasının yanı sıra, 
ciddi boyutlarda çevresel problem olarak da kabul edilmektedir. Atmosferik partiküler madde olarak isimlendiri-
len ve boyutları 100mikrometre (µm)’den küçük mineral (toprak kökenli) ve organik (bitki kökenli) partiküllerin 
atmosferdeki yoğunluğunun artması önemli sağlık sorunlarına da neden olmaktadır. Tozun engellenmesinde, iki 
ana yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi tozun ana kaynağında, örneğin sanayi kuruluşunda filtrelendirme, 
engellenmesi, ikincisi de yapısal ve bitkisel yöntemlerle, rüzgar hızının azaltılması ve bitki yapraklarının toz tutma 
özelliğinden yararlanarak, engellenmesidir. Bu çalışma için Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü sı-
nırları içerisinde yer alan tarım alanlarında Robinia pseudoacaccia (Yalancı akasya) – Berberis thunbergii (Kadın-
tuzluğu), Acer negundo (Akçaağaç) – Berberis thunbergii (Kadıntuzluğu), Robinia pseudoacaccia (Yalancı Akas-
ya) – Ligustrum vulgare (Kurtbağrı) ve Acer negundo (Akçaağaç) – Ligustrum vulgare (Kurtbağrı) türlerinden 
çalı-ağaç-çalı yapısında dört farklı rüzgar perdesi kurulmuştur. Herbir rüzgar perdesinin önüne ve arkasına hakim 
rüzgar yönünde 1 ve 30 metrelerde toplamda altışar adet BEST (Basaran ve Erpul Sediment Tutucu) yerleştirilmiş-
tir. Onbeş günlük dönemlerde tozlar toplanmış ve hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Dört farklı rüzgar perdesinin 
de ciddi şekilde tozu azalttığı belirlenmiş olup, özellikle Acer negundo – Berberis thunbergii ‘den oluşan rüzgar 
perdesinin etkinliğinin diğerlerine göre yüksek olduğu hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar erozyonu, rüzgar perdesi, BEST, Yarıkurak Bölge

Defining the effectiveness of some kinds of plants against wind erosion in semi-arid areas:  
Example of Çankırı

ABSTRACT

Transport and precipitation of soil particles with the wind are important activities for the environment and they are 
also considered to be a considerable environmental problem in the world. The increase in the density of the small 
mineral (soil borne) and organic (phytogenetic) particles, which are called atmospheric particular matters and the 
sizes of which are smaller than 100 micrometer (µm), in the atmosphere causes important health problems. There 
are two main methods in prevention of dust. The first one is preventing the dust in its main source, for example, in 
the filters of the industry, and the second one is preventing it with structural and herbal methods by decreasing the 
speed of wind and taking the advantage of the plants’ dust collection qualities. For this study, four different shelter-
belt was built in the structure of shrub-tree-shrub from the kinds of Robinia pseudoacaccia–Berberis thunbergii, 
Acer negundo–Berberis thunbergii, Robinia pseudoacaccia– Ligustrum vulgareand Acer negundo–Ligustrum vul-
gareon the agricultural areas located in the Uluyazı Campus of Çankırı Karatekin University. Six BESTs (Basaran 
and Erpul Sediment Trap) in total was established behind and in front of the shelterbelt in the direction of predo-
minant wind on 1 and 30 meters heights. Dusts were collected every 15 days and calculations were carried out. It 
was detected that the four different wind curtains diminished the dust considerably  and especially the effectiveness 
of the shelterbelt made out of Acer negundo – Berberis thunbergii was calculated to be much more than the others.

Key Words: Wind erosion, Shelterbelt, BEST, Semi-arid area
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1. GİRİŞ

Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün tahrip edilmesidir. Arazi eğimi,  toprak yapısı, yıllık 
yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belir-
leyen öğelerdir.  Dünyada çoğu yerde önemli bir problem olarak görülen rüzgâr erozyonu ise özellikle kuru ve yarı 
kuru iklime sahip bölgelerde büyük bir tehlike arz etmektedir ve rüzgâr erozyonu, su erozyonu gibi geniş alanlarda 
etkili olabilmekte ve daha fazla toprağın taşınmasına neden olmaktadır. Dünyada rüzgar ile toprak partiküllerinin 
taşınması ve çökelmesi çevre için önemli bir işlem olmasının yanı sıra, ciddi boyutlarda çevresel problem olarak 
da kabul edilmektedir (Niemeyer et al. 1999, Goossens and Riksen 2007). Atmosferik partiküler madde olarak 
isimlendirilen ve boyutları 100mikrometre (µm)’den küçük mineral (toprak kökenli) ve organik (bitki kökenli) 
partiküllerin atmosferdeki yoğunluğunun artması önemli sağlık sorunlarına da neden olmaktadır. Bunlar deri ve 
gözlerde tahribat ve en önemlisi de PM10 (partikül madde < 10 µm) yoğunluğundaki artışın akciğer ve deri kan-
seri riskini önemli oranda arttırması olarak sıralanabilir (McDuffie et al. 1989, Doelman et al. 1990, Schenker et 
al. 1993).  Bununla beraber rüzgar erozyonu ile taşınan toprak partikülleri, beraberinde birçok tehlikeli kimyasal 
maddeyi kaynağından, kilometrelerce uzağa taşıyabilmektedir (Goudie and Watson 1984, Middleton et al. 1986).
Atmosferik tozların, çöller, kuru göl yatakları, tarım alanları, açık maden ocakları, stabilize yollar ve inşaat alanları 
gibi farklı kaynakları olmasına rağmen, bu kaynaklardan aynı mekanizma ile erozyona duyarlı partiküller taşın-
makta ve atmosfere karışmaktadır. Rüzgar gücü ile dönerek sıçrayan iri partiküllerin toprak yüzeyine çarpması 
sonucu, ince tozlar atmosfere yayılmakta ve rüzgar ile taşınan partiküller 1mm boyutuna kadar ulaşabilmektedir. 
Uzak mesafelere ise sadece 100µm’den daha küçük partiküller taşınabilmektedir (Zobeck and Van Pelt 2006). 

Rüzgâr erozyonuna karşı alınacak kontrol önlemleri, rüzgâr gücünün etkisini azaltmaya veya toprak direncini 
arttırmaya ya da her ikisine yöneliktir. Bir rüzgâr perdesi, genellikle rüzgâr hızını azaltan yapı olarak tanımlanır 
ve yaygın olarak rüzgâra karşı duran bariyerler ile ilişkilendirilir. Rüzgâr perdesi sadece sistemin kendisinde değil 
rüzgârla aynı yön ve rüzgâra karşı yönlerdeki belirli mesafelerde rüzgâr hızının etkisini, havanın akış yönünde 
bulunması ile azaltan tek bir element veya sistem olabilir. Rüzgar hızını ve türbülans yoğunluğunu azaltma açısın-
dan rüzgar perdelerinin etkinliği, porozitesi, porozite dağılımı, şekli, yüksekliği ve genişliği ile ilişiklidir. Ayrıca, 
serbest rüzgar hızı  ve yüzey pürüzlülüğü de rüzgar kıranların performansını etkiler (Banzhaf et al., 1992). Bu 
değişkenler içerinde rüzgar perdesi porozitesi, rüzgar perdesinin açık alanının onun tüm alanına oranı gösterir(bu 
yüzden şeklinde m2 m-2 açıklanır). Genel olarak, artan rüzgar perdesi porozitesi ile girdap hızlarının arttığı fakat 
türbülans yoğunluğunun azaldığı kabul edilir (Hagen, 1976). Baltaxe  (1967) rüzgâr hızının sıklıkla dalgalandığı 
en yüksek noktada kritik poroziteyi 0,35 m2 m-2 olarak bulmuştur. Rain and Stevenson (1977) tabanda en düşük 
porozite için 0.0 m2 m-2, en tepede 1.0 m2 m-2 ve bütünde görülen porozitenin 0.2-0.3 m2 m-2 olmasını tavsiye 
etmişlerdir. Hagen ve Skidmore (1971b), yaptıkları çalışmada rüzgar kıranın en tepesi yanındaki 0.4 m2 m-2 ‘den 
az porozitenin türbülansa neden oluğunu belirtmişlerdir. Rüzgar perdelerinin optimum poroziteleri yapılan birçok 
çalışmada incelenmesine rağmen, perde yüksekliği ile fazla çalışma yapılmamıştır.  Rosenberg (1974) porozitenin, 
rüzgâr hızı profilinin logaritmasına bağlı olarak azaldığını göstermiştir.  Rüzgar perdeleri için önemli olan diğer 
bir nokta ise, rüzgar perdelerinin dizin sayısıdır.1930 ve 1940lı yıllarda yapılan birçok çalışmada uygun rüzgar 
hızı düşüşüne neden olacağı düşünüldüğünden çok sıralı ve geniş rüzgar perdeleri kullanılmıştır fakat Woodruff 
et al (1963) yaptığı çalışmasında en etkili rüzgar perdelerinin 2 ve 3 sıralı rüzgar perdeleri olduğunu göstermiştir.

Kum yığınlarının oluşturulması, malçlama, ve rüzgar kıranlar gibi bazı uygun rüzgar  erozyonu koruma yöntem-
leri çeşitli çalışmalar ile test edilmiştir  (Michels et al., 1995; Sterk and Span, 1997). Bu yöntemlerin hepsi rüzgâr 
erozyonunu azaltma etkisi göstermiştir fakat örneğin, kum yığınlarının çabuk dağılması, malçlamada materyalin 
yeteri kadar elverişli olup olmadığı ya da rüzgâr kıranların bitkilerde su, ışık ve bitki besin maddesi açısından 
rekabet oluşturması gibi sınırlayıcı etkileri olduğundan bu yöntemlerin bazı dezavantajları da ortaya konulmuştur.

Rüzgâr perdesi olarak kullanılan vejetatif sistemler rüzgârın yönünü hızını ve şiddetini azaltarak rüzgara karşı 
ve rüzgarla aynı yöndeki rüzgar etkisi altındaki alanların çevresel koşullarının değişimini sağlarlar. Rüzgâr akış 
değişiminin bilinmesi ise rüzgâr erozyonu şiddeti ve etkisi açısından önemlidir (Brandle et al. 2004). Rüzgar di-
namiğinin büyüklüğü canlı rüzgar perdelerinin oluşturduğu sistemin iç, dış ve yönetimsel karakteristiklerine bağlı 
olarak değişir. İç karakteristik açısından, porozite genel olarak kullanılan anahtar sözcüktür ve gözenekli alanın 
toplam alanına oranını göstermektedir (Heisler and DeWalle 1988). Dış yapı yükseklik, genişlik, türlerin birleşimi, 
uzunluk ve bitki desenlerini içerir. Yönetim karakteristikleri ise rüzgâr perdelerinin amaçlarını, tür seçimini, bitki-
lendirme tekniğini, porozitenin etki ile ilgilidir. Bozulmuş alanlarda yeniden bitkilendirme deseninin yapılabilmesi 
için vejetasyonun rüzgarla taşınan sediment miktarı üzerine etkisinin (Burri et al., 2011) gerekli olduğunun bilin-
mesine rağmen yapılan çalışmalar yeterli değildir.  Bunun nedeni ise tarla koşullarında, deneme süresi boyunca, 
vejetasyonun, iklim parametrelerine bağlı olarak değişime uğraması ve toprak özelliklerinden etkilenmesi nedeni 
ile elverişli izolasyonun sağlanamaması ve kontrollü koşulların oluşamamasıdır. Yapılan çalışmaların çoğu Asya, 
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Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılmış ve canlı rüzgâr perdelerinin ürün verimliliği üzerine etkisi araştırılmıştır 
(Anderson, 1987) dikkatli bir şekilde belirlenmiş bu etki ise, canlı rüzgar perdelerinin toprak nemi, verimlilik ve 
ürün verimi üzerine etkisidir. Fakat canlı rüzgar perdelerinin kum taşınması ve depolanması üzerine etkisi hakkın-
daki bilgi yetersizdir ve bu etki hakkındaki bilgilere ancak rüzgar tüneli çalışmaları ile ulaşılmıştır (Gabriels et al., 
1997). çok Düşük porozitenin rüzgarla aynı yönlerde türbülans yaratmasına rağmen canlı rüzgar perdelerinin et-
kinliği perdenin porozitesine dayanmaktadır (Ki-Pyo and Young-Moon, 2009). Canlı rüzgâr perdelerinin etkinliği, 
toprağın bozulmasına ve taşınmasına neden olan rüzgâr gücünü azaltan rüzgâr hızına etkisi ile değerlendirilebilir. 

Rüzgar erozyonu-vejetasyon arasındaki ilişkinin en güvenilir şekilde belirlenmesi için kontrollü koşulların sağlan-
dığı rüzgar tüneli gibi üniteler tercih edilmektedir (Gabriels et al., 1997). Rüzgar tünelinde yapılan birçok deneme 
ölü vejetasyon (Molina-Aiz et al., 2006), canlı vejetasyon (Burri et al., 2011) veya yapay vejetasyon (Cornelis and 
Gabriels, 2005; Udo et al.,2008; Wuyts et al., 2008) kullanılmıştır. Bu çalışmalar, toprak yüzeyindeki vejetasyonun 
rüzgâr ile taşınan sediment miktarının azaldığını ve vejetasyonun etkinliğinin, vejetasyon yoğunluğu ve porozitesi 
ile değiştiğini göstermiştir. Udo et al., (2007), ilave olarak, vejetasyonun yüksekliğinin ve esnekliğinin de rüzgar 
erozyonuna etki ettiği sonucuna varmıştır.  Laird (1997)ve  Thernelius(1997), 3-sıralı canlı rüzgâr perdesi olarak 
olarak dizayn edilen bir rüzgar tüneli çalışmasında rüzgar yönüne bağlı olarak aşağı yönde taşınan partiküllerin 
%35 ile %50 oranında azaldığı gözlemlenmiştir. Burri et al., (2011) yaptığı bir rüzgar tüneli çalışmasında, top-
rak kayıplarının vejetasyonun artışı ile üssel olarak değiştiğini fakat düşük vejetasyon uygulamasında (%3) artan 
toprak kayıpları olduğunu belirlemiştir.  Li et al., (2007, 2008) ise rüzgar tünelinde “Nabkha” kumulu üzerinde  
Tamarix spp tür bitkisi yetiştirerek yaptığı çalışmasında kum kümeleri üzerinde hava akışının vejetasyon ile azal-
dığını ve toplam taşınan kum miktarının vejetasyon yoğunluğuna göre azaldığını gözlemlemiştir. Bu çalışma ile 
birlikte; yarıkurak bir iklime sahip Çankırı’da farklı tip ağaçlar ile kurulan rüzgar perdelerinin rüzgar ile taşınan 
toprak miktarına olan etkisinin belirlenmesi ve rüzgar ile canlı perdeler arasındaki fiziksel ilişkinin ortaya konul-
ması hedeflenmiştir..  

2. YÖNTEM

2.1 Çalışma alanı

Çalışma alanı olarak, Çankırı ili Merkez ilçesi Uluyazı mevkiindeki tarım alanları kullanılmıştır. Bölgenin ana 
kayasını jips oluşturmakdır. Topraklar ağırlıklı olarak kumlu-siltli ve kumlu, 7,8-8,3 pH, ortalama %10 kireç ve 
düşük organik maddeye sahiptir. Genel olarak alanda kuru tarım yapılmaktadır.  Çankırı’nın yıllık ortalama yağışı 
393,9 kg/m² ve hakim rüzgar yönü kuzeybatıdır. 

Şekil 1. Deneme alanı ilk hali (Orijinal 2010)  Bitkisel perdeler (Orijinal 2011)

2.2 Canlı perde desenleri

Toz perdesi olarak kullanılabilecek bitkilerin bir listesi olmadığından, öncelikle tuzlu topraklara, kurak iklime, kirli 
havaya dayanabilen ve rüzgar perdesi olarak kullanılan ağaç ve çalı türleri belirlenmiştir(Ürgenç 1998). Daha sonra 
bu türler içerisinden İç Anadolu iklimine, toza ve kirli havaya dayanıklı olmayan türler çıkarılmıştır. Uygun türler 
arasından da ortama çabuk adapte olabilecek ve hızlı büyüyen türlerden tozu daha fazla tutabilir düşüncesinden 
hareketle, yaprak altı daha tüylü olan 2 ağaç ve 2 çalıtürü (Acer negundo- Akçaağaç, Robinia pseudoacaccia - Yalancı 
akasya, Ligustrum vulgare - Kurtbağrı, Berberis thunbergii – Kadıntuzluğu) seçilmiştir. 
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Bitkilerin ne kadar toz engellediğini bulabilmek için, deneme alanında (Şekil 1) hakim rüzgar yönüne göre çalı-a-
ğaç-çalı grubundan oluşan bitkisel perdeler oluşturulmuştur. Bitkisel çitlerin önünde ve arkasında bulunan toz mikta-
rının ölçülmesi için sabit direkler kullanılmıştır. Sabit direk kullanılmasının nedeni, bitki perdesinin sabit bir yönden 
gelen rüzgarla taşınan tozu ne kadar engelleyebildiğini hesaplayabilmektir. Aynı bitki perdesi ile 4 ayrı yönden ölçüm-
ler alınmıştır. Bitkisel perdelerin önünde ve arkasında iki farklı mesafede sabit direkler kullanılmıştır. Bitki perdele-
rinin uzak mesafelerde toz engelleme oranının belirlenebilmesi için, perdelerin 1m önünde ve 1m arkasında bulunan 
direklere ek olarak ağaç boyunun 3 metre olmasından dolayı 30 metre önünde ve arkasında 2 direk daha kullanılmıştır. 

2.3 Ölçüm yöntemleri

Sediment ölçümlerinde farklı boyutlardaki tanecikleri %90’a kadar yüksek etkinlikte tutabilen  BEST (Başaran et 
al., 2011) tuzakları kullanılmıştır.  Tutulan toz miktarının, alındığı yükseklikle (d) çarpımının integrali ile direkten 
geçen gerçek toplam toz miktarı belirlenmiştir. Daha sonra üst ya da üstsel modele uyanlar, modellemeye, uymayan-
lar ise trapez hesabına tabi tutulmuş, BEST tuzakların etkinlik faktörü (η) ile direklerde en son tuzağın bulunduğu 
yükseklik olan 1,8’in çarpımına bölünerek, direklerin bulunduğu alanlarda 1m²’den  geçen toz miktarları hesaplan-
mıştır(Başaran vd. 2011).

Verilerin toplandığı tarihlerde iklimle ilişki kurmak gerekebileceğinden, Davis marka iklim istasyonu kurulmuş, 
elde edilen veriler, olabilecek yanlışlıkları önlemek için Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü iklim verileriyle karşılaş-
tırılmıştır.

2.4 İstatistik analizleri

Deneme alanındaki bitkilerin ve tuzakların birbiriyle ilişkili olup olmadığını anlamak için istatistiksel yöntemlere 
başvurulmuş, bitkilerin önünden ve arkasından alınan veriler, tesadüf blokları deneme tertibinde 2x2x6 faktoriyel 
düzende Minitab16 programıyla Varyans analizi ile değerlendirilmiş, değerlendirme sonuçlarına MSTAT_C prog-
ramı ile %1 önem düzeyinde yapılan Duncan testi uygulanmıştır.

3. BULGULAR 

Toz ölçüm direkleri üzerinde altı değişik yükseklikte bulunan tuzaklarda yakalanan tozlar aylık olarak toplanmış, 
laboratuarda analiz edildikten sonra çizelgeler oluşturulmuştur. Robinia pseudoacaccia Yalancı akasya – Berberis 
thunbergii Kadıntuzluğu rüzgar perdesinin, Acer negundo Akçaağaç – Berberis thunbergii Kadıntuzluğu rüzgar 
perdesinin, Robinia pseudoacaccia Yalancı akasya – Ligustrum vulgare Kurtbağrı rüzgar perdesinin ve Acer ne-
gundo Akçaağaç – Ligustrum vulgare Kurtbağrı rüzgar perdesinin önünde ve arkasında 30-60-90-120-150 ve 
180cm yükseklikteki toz oranlarının değişimleri yüzdesel olarak belirlenmiştir.

Yapılan üç farklı ölçümün ortalamalarını oluşturabilmek için Robinia pseudoacaccia Yalancı akasya – Berberis 
thunbergii Kadıntuzluğu (Çizelge 3.1), Acer negundo Akçaağaç – Berberis thunbergii Kadıntuzluğu (Çizelge 3.2), 
Robinia pseudoacaccia Yalancı akasya – Ligustrum vulgare Kurtbağrı (Çizelge3.3) ve Acer negundo Akçaağaç 
– Ligustrum vulgare Kurtbağrı (Çizelge 3.4) rüzgar perdelerinin hemen arkasındaki ve 30m arkasındaki ölçüm 
sonuçlarının aritmetik ortalaması alınmıştır. Robinia pseudoacaccia Yalancı akasya – Berberis thunbergii Kadın-
tuzluğu perdesinin 1m önündeki direkte 90-150 ve 180cm yüksekliklerde toz miktarında artışlar olduğu görülme-
ktedir. 1m arkasındaki direkte 30-60-120-150-180cm yüksekliklerdeki toz miktarlarında gözle görülür azalma 
gözlemlenmektedir. 30m arkasındaki direkte ise toz miktarının ilk direğe göre azalma gösterdiği yükseklikler 
30-120-150-180cm yükseklikleridir. 

Acer negundo Akçaağaç – Berberis thunbergii perdesinin 1m önündeki direkte 60-90-120-150-180cm yüksek-
liklerde toz miktarında artışlar olduğu görülmektedir. 1m arkasındaki direkte 30-60-90-120-150cm yükseklikle-
rdeki toz miktarlarında gözle görülür azalma gözlemlenmektedir. 30m arkasındaki direkte ise toz miktarının ilk 
direğe göre azalma gösterdiği yükseklikler 30-90-120-150cm yükseklikleridir. Robinia pseudoacaccia Yalancı 
akasya – Ligustrum vulgare Kurtbağrı perdesinin 1m önündeki direkte 30-60-90-120-150cm yüksekliklerde toz 
miktarında artışlar olduğu görülmektedir. 1m arkasındaki direkte 30-60-120-150cm yüksekliklerdeki toz miktar-
larında gözle görülür azalma gözlemlenmektedir. 30m arkasındaki direkte ise toz miktarının ilk direğe göre azalma 
gösterdiği yükseklikler 30-120-150-180cm yükseklikleridir. 

Acer negundo Akçaağaç – Ligustrum vulgare Kurtbağrı perdesinin 1m önündeki direkte 60-90-120-150-180cm 
yüksekliklerde toz miktarında artışlar olduğu görülmektedir. 1m arkasındaki direkte 30-60cm yüksekliklerdeki toz 
miktarlarında gözle görülür azalma gözlemlenmektedir. 30m arkasındaki direkte ise toz miktarının ilk direğe göre 
azalma gösterdiği yükseklikler 30-60-180cm yükseklikleridir.
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ

Bitki seçiminde, çeşitli araştırmalardan sonra alanımızda rüzgar perdesi olarak kullanılacak uygun türler belirlen-
miş, bu türler arasından yaprak altı, tüylerle kaplı olan türlerin atmosferik tozu önemli ölçüde tutması gerektiği 
düşünülerek ve bitkilerin gelişme adaptasyon hızı da dikkate alınarak Acer negundo - Akçaağaç, Robinia pseu-
doacacia – Yalancı akasya, Ligustrum vulgare -Kurtbağrı ve Berberis thunbergii - Kadıntuzluğu Çankırı 
koşullarında toz perdesi olarak en uygun türler olarak seçilmiştir. Çalı - ağaç - çalı şeklinde değişik alanlarda ha-
zırlanan toz perdelerinin önünden ve arkasından 30m ve 1m mesafelerde yapılan toz ölçümleri ile hangi ağaç - çalı 
grubunun tozu en fazla tuttuğu belirlenmiştir.

Toz engelleyici bitkiler içinde çok fazla araştırma olmamasına rağmen yine de birkaç yakın çalışma bulunmaktadır, Prajapati ve 
Tripathi (2006), yapmış oldukları çalışmada Ficus religiosa Kutsal İncir Ağacı, Ficus benghalensis Hint Banyan Ağacı, Man-
gifera ındica Hint Mangosu, Dalbergia sissoo Hint Gülağacı, Psidium guajava Elma Guavave Dendrocalamus strictus Demir 
Bambu türlerinin toz absorbsiyonunda önemli türler olduğunu belirlemişlerdir. 

Thuyet, et al., (2014)iki tür rüzgar perdesinin   (A. Auriculiformisve C. Equisetifolia),  rüzgar hızını %70 orannda 
azaltmada A. Auriculiformistürünün135 metrede etkili olduğunu fakatC. Equisetifoliatürünün sadece 85 metrede 
etkili olduğunu bildirmiştir. Çin’defarklı desenlerdeki (130×300 m, 260×300 m, and 300×400 m grid) kavak(Po-
pulus simonii Carr.) rüzgar perdelerinin 0-20 cm’de rüzgar kontrollerinin %20-52 arasında olduğu ve rüzgar per-
deleri arasındaki mesafenin artması ile birlikte rüzgarın etkinliğinin de arttığı belirlenmiştir(Bao, 2011).

Rüzgar erozyonunun engellenmesi için canlı rüzgar perdeleri önem arz etmektedir. Canlı rüzgar perdelerinin etkin-
liklerinin belirlenmesi ile ekonomik ve ekolojik olarak daha etkin koruma yapılacağı aşikardır. Rüzgar perdelerinin 
porozitesi, boyu, genişliği ve şeklinin rüzgar ve taşınan materyal üzerindeki etkinliklerinin de bütünleşik olarak 
daha fazla çalışılması gerekmektedir.
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Çizelge 3.1. Robinia pseudoacaccia Yalancı akasya – Berberis thunbergii Kadıntuzluğu rüzgar perdesinin 1m arkasındaki ve 30m arkasındaki 
ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması  

Çizelge 3.2 Acer negundo Akçaağaç – Berberis thunbergii Kadıntuzluğu rüzgar perdesinin 1m arkasındaki ve 30m arkasındaki ölçüm sonuçlarının 
aritmetik ortalaması

Çizelge 3.3 Robinia pseudoacaccia Yalancı akasya – Ligustrum vulgare Kurtbağrı rüzgar perdesinin 1m arkasındaki ve 30m arkasındaki ölçüm 
sonuçlarının aritmetik ortalaması

Çizelge 3.4 Acer negundo Akçaağaç – Ligustrum vulgare Kurtbağrı rüzgar perdesinin 1m arkasındaki ve 30m arkasındaki ölçüm sonuçlarının 
aritmetik ortalaması
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YARI-KURAK ÇAM ORMANLARINDA ÇÖLLEŞME RİSKİNİN MODELLENMESİ: 
ÇANKIRI-YAPRAKLI ÖRNEĞİ1

 Ebru GÜL1  Sabit ERŞAHİN1  Melda DÖLARSLAN2

1Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 18200, Çankırı ebru@karatekin.edu.tr 1 Çankırı Kara-
tekin Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 18200, Çankırı acapsu@gmail.com 2Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen 

Fakültesi, Biyoloji Bölümü,18200, Çankırı mld@karatekin.edu.tr

Özet

Özellikle kurak ve yarı-kurak alanlarda iklim değişikliği ve insan etkisi sonucu meydana gelen arazi bozulmaları 
ve bitki örtüsündeki azalmalar çölleşme ile mücadelede önlemler alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışma, 
Çankırı il merkezine yaklaşık 45 km uzaklıkta, Yapraklı İlçesine bağlı yarı-kurak özelliğe sahip Sarıkaya böl-
gesinde bulunanPinusnigraArn.subsp. pallasiana(Lamb)Holmboe var. pallasianavePinussylvestris L. türlerinin 
bulunduğu çam ormanlarında çölleşme riskinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışma alanında 60 noktada 
yapılan gözlemler ve alınan toprak örneklerine ilişkin analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde DIS4ME (Deserti-
ficationIndicatorSystemforMediterranean Europe) modeli kullanılmış ve her bir noktaya ilişkin çölleşme risk de-
ğeri hesaplanmıştır. Çalışma alanı için çölleşme risk değeri en düşük 0,36 ile “Risk Yok” en yüksek 3,36 ile “Orta 
Risk” olarak bulunmuştur. Çölleşme risk değerlerinin orta düzeyde (VK=%35,67) değişken olduğu ve normale 
yakın bir dağılım gösterdiği görülmüştür. Çölleşme riski ile modelde girdi olarak kullanılan çölleşme göstergeleri 
arasında yapılan korelasyon analizi agregatstabilitesi, bitki örtüsü ve kum içeriğinin önemli göstergeler olduğunu 
ortaya koymuştur. 

Anahtar kelimeler:DIS4ME, Arazi Bozulumu, Çölleşme göstergeleri

Modeling of Desertification Risk in Semi-Arid Pine Forests: A Sample of Çankırı-Yapraklı

Abstract 

Land degradation and decreased vegetation resulted from human impacts and climate change mainly in arid and 
semi-arid regions have built a public concerns for combating desertification. This study was carried out to model 
desertification risk in PinusnigraArn.subsp. pallasiana(Lamb)Holmboe var. pallasiana and Pinussylvestris L. in a 
pine forest at semi-arid Sarıkaya, located at north east (45 km from the Çankırı City center) (Yapraklı)of Çankırı. 
Soil samples were taken and observations were made at 60 randomly selected and geo-referenced sites and Desert-
ification Indicator System for Mediterranean Europe (DIS4ME) was used to calculate desertification risk from soil 
data and observed information.  Desertification risk ranged from 0.36 “No Risk” to 3.36 “Medium” for the study 
area. Desertification risk values were moderately (VC= 35,67%) variable and had a near-normal distribution. Ag-
gregate stability, plant cover, and sand content were significantly correlated with desertification risk in study area.  

Keywords: DIS4ME, Land Degradation, Desertification Indicators

1 Bu çalışma doktora tez projesinin bir bölümüdür.
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1.	Giriş

Çölleşme; özellikle kurak, yarı kurak, kurakça-yarı nemli ve nemlice-yarı nemli alanlar ile kuraklık/nemlilik sınıfı 
ne olursa olsun yarı kurak subtropikal Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelerde, iklimsel ve ekolojik değişim-
ler, fiziksel, biyolojik, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etmenlerin ve bu etmenler arasındaki ilişkilerin ve kar-
maşık etkileşimlerin oluşturduğu arazi bozulması ve/ya da ekolojik işlevselliğin ve üretkenliğin azalması sürecidir 
(UNCCD 1995, Türkeş, 2012). Kuraklık indis değerleri 0,05-0,65 arasında kalan kurak ve yarı kurak alanlar dünya 
üzerinde önemli bir yere sahiptir ve dünyanın % 34,7‘sini kaplamaktadır (UNCCD, 2011).

Dünya üzerinde halen 900 milyon insan ve 100 ülke çölleşme ve kuraklık problemi ile karşı karşıyadır. İklimde 
meydana gelen değişiklikler, yağışların azalması, insan etkisinin artması, yanlış arazi kullanımı, aşırı ve bilinçsiz 
otlatma, orman alanlarının tahribatı sonucu toprak ve bitki örtüsünde meydana gelen bozulmalar kurak ve yarı 
kurak alanlarda çölleşme sorununu artırmaktadır (Dregne, 1986).

Artan küresel iklim değişikliği, arazi bozulmaları, bitki örtüsünde meydana gelen azalmalar ve doğal kaynaklar 
üzerindeki baskılar nedeniyle çölleşme ile mücadele giderek önem kazanmaktadır. Son yıllarda artan küresel iklim 
değişikliği, mevcut bitki örtüsündeki azalmalar ve arazi bozulmaları sonucunda çölleşme sürecinin önemli boyut 
kazanması, araştırmacıları çölleşmeye karşı gerekli tedbirlerin alınması ve mevcut çölleşme durumunun belirlen-
mesi hususunda çalışmalara yönlendirmiştir.

Özellikle dünyada birçok ülkede araştırmacılar bölgesel olarak çölleşme durumu ve çölleşme göstergelerini incele-
mişlerdir (BrandtandThornes, 1996; Dregne, 2002; Brandt et all. 2003; HuangandSiegert, 2006). Yapılan çalışma-
lar içerisinde özellikle diğer çalışmalara da ışık tuttuğu ve araştırmacıları yönlendirdiği için Kosmas et all. (2000) 
tarafından hazırlanmış olan Akdeniz bölgesi arazi kullanımı ve çölleşme durumunun belirlendiği MEDALUS (Me-
diterranean Land UseandDesertification) projesi dikkat çekmektedir. Bu proje ile Akdeniz bölgesi için çölleşme 
riskinin belirlenmesine yönelik bir modelleme çalışması yapılmıştır. 

Yapılan diğer önemli bir çalışmada JaneBrandth editörlüğünde MEDALUS projesi ile bağlantılı olarak Avrupa 
Ülkeleri için Çölleşme Göstergelerinin belirlendiği DIS4ME (DesertificationIndicatorSystemforMediterranean 
Europe) dir. Akdeniz ülkelerinde çölleşme durumunun belirlenmesi için tasarlanan DIS4ME sistemi yaklaşık ola-
rak 150 çölleşme göstergesi üzerinden çalışmaktadır. Çölleşme göstergeleri Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan 
gibi çölleşmenin etkili olduğu bölgelerden belirlenmiştir. Sistem içerisinde çölleşme göstergeleri ekolojik, ekono-
mik, sosyal ve kurumsal yönlerine göre kategorize edilmiştir. Fiziksel ve ekolojik göstergeler: iklim, su, yüzeysel 
akış, topraklar, vejetasyon ve yangın; ekonomik ve sosyal göstergeler ise tarım, arazi yönetimi, arazi kullanımı, 
toprak işleme, çiftçilik, su kullanımı, turizm ve makro ekonomilerden oluşmaktadır (DESERTLINKS, 2004).

Çölleşme göstergelerinin alana özgü (topografya, toprak, iklim, bitki özelliklerinin yöresel olarak seçimi) seçilme-
si, beraberinde risk durumunun ve dolayısıyla çölleşme eğiliminin daha net belirlenmesini sağlamaktadır. Böyle-
likle alan için risk durumuna ilişkin yapılan sınıflama sonucunda alınabilecek tedbirler daha güvenilir olacaktır. 
Nitekim Kosmas et al. (2006) Akdeniz’in kurak ve yarı kurak alanlarında çölleşme için çevresel duyarlı alan-
lar (environmentallysensitiveareas ESA) ile çölleşme göstergeleri üzerine yapmış oldukları çalışmada; çölleşme 
göstergelerinin arazi kullanım tipine göre seçilmesi ile alanın çölleşme durumunun daha net ortaya konulacağını 
belirtmişlerdir.

Bu çalışmada, Akdeniz bölgesi ülkeleri için geliştirilmiş olan DIS4ME sistemi, yarı kurak özelliğe sahip çalışma 
alanında çölleşme riskinin hesaplanmasında kullanılmış ve çölleşme riski ile modelde girdi olarak kullanılan çöl-
leşme göstergeleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

2. Materyal ve Metot

2.1. Çalışma Alanı

Çalışma, Çankırı iline yaklaşık 45 km mesafede, İç Anadolu bölgesinin orta Kızılırmak bölümünde yer alan Yapraklı 
ilçesine bağlı Sarıkaya Bölgesi’nde yürütülmüştür. Konum itibariyle 40˚ 45ˈ-40˚ 52ˈ Kuzey enlemleri ile 33˚ 37ˈ- 33˚ 
52ˈ Doğu boylamları arasında yer alan çalışma alanı 1/25 000 ölçekli topografik haritada Çankırı- G31-b3 paftasında 
yer almaktadır. Çalışma alanının bulunduğu yükseklikte meteoroloji istasyonu bulunmadığı için Çankırı Meteoroloji 
İstasyonu’ndan (Anonim, 2014) alınan ortalama sıcaklık ve yağış değerlerine ilişkin veriler enterpole (Çepel, 1995; 
Kılıç ve ark., 2006) edilerek hazırlanmıştır. Enterpolasyon 750 m yükseklikten ortalama 1250 m yükseklik için ya-
pılmıştır. Enterpolasyon sonucunda çalışma alanının ortalama sıcaklığı 9.0˚C’dir. Aylık ortalama sıcaklıklar -1.8˚C 
(Ocak) ile 20.3ºC (Temmuz- Ağustos) arasında değişmektedir. Çalışma alanında sıcaklıklar sıfırınaltına Ocak ve 
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şubat aylarında düşmekte, Şubat ayından itibaren Ağustos ayına kadar artmaktadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 675 
mm olup, en fazla yağış 89.8 mm ile Mayıs ayında, en az yağış ise 27.1 mm ile Eylül ayında düşmektedir. 

Çalışma alanı jeolojik yapısını, ofiolitik seri ve bazaltlar oluşturmaktadır. Kuzeyden Ilgaz masifi yükseltisi ile sı-
nırlanan bölgede Neojen iç denizinin çökelleri hakimdir. Eosen ipresiyenin denizel gri marnları ile Oligosen kalın 
kızıl renkli konglomeralarla, Mioseevaporit serisi ile pliosençakıltaşı kumtaşı ile temsil edilen bölgede Oligosen 
çakıltaşı ilgi çekici kalınlık göstermektedir. Bölge Anatolitlerin kuzeyinde yer almakta olup Kuzey Anadolu fayı-
nın güneyinde Ilgaz masifi ile İç Anadolu çöküntü sahası arasındadır. Bölge sık sık hareketlerin etkisinde kalmış 
olup büyük faylar oluşmuştur (ÇalapkuluandShadaydeh, 1967).

2.2. Toprak Örneklemesi ve Analizler

Çankırı ili Yapraklı ilçesi Sarıkaya bölgesinde bulunanPinusnigraArn.subsp. pallasiana(Lamb)Holmboe var. pal-
lasiana vePinussylvestris L. türlerinin bulunduğu çam ormanlarında çölleşme göstergelerinin çölleşme risk değeri 
ile olan ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla gelişigüzel belirlenen 60 noktada örnekleme yapılmıştır. Bu amaçla, 
belirlenen her bir noktadan toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla 0-30 cm derinlikten 
bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. Bozulmuş toprak örnekleri laboratuvarda kasalara serilerek 
hava kuru hale getirildikten sonra dövülüp 2 mm’lik elekten geçirilerek analize hazırlanmıştır. 

Toprak örneklerinde parçacık büyüklük dağılımı (tekstür) Bouyoucos Metoduna göre (GeeandBauder, 1986), ha-
cim ağırlığı silindir metoduna göre (Blake G. R .,Hartage, 1986), agregatstabilitesi Islak Eleme Metoduyla (Kem-
perandRosenau 1986), toprak reaksiyonu (pH) (McLean, 1982) ve elektriksel iletkenlik (EC) cam elektrot ile 
(Rhoades, 1982) yapılmıştır.

2.3. Diğer Gözlemler

Çalışma kapsamında toprak örneklemesinin yapıldığı her bir noktada çölleşme risk değerlerine göre sınıflarının 
belirlenmesinde DIS4ME sisteminden yararlanılmıştır. DIS4ME sistemi 2004 yılında JaneBrandt editörlüğünde, 
bilim insanlarına, politikacılara ve çiftçilerinde dahil olduğu kullanıcılara Akdeniz’in Avrupa Ülkeleri için Çölleş-
me Göstergeleri hakkında geniş bir yelpaze de bilgi vermek amacıyla DESERTLINKSS araştırma projesi kapsa-
mında dizayn edilmiştir. Proje ile çölleşmenin nerelerde problem olduğunun tanımlanması, sorunun ne derece kri-
tik olduğu ve çölleşme süreçlerinin daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir. DIS4ME sisteminin temelini istatistiksel 
olarak çoklu regresyon analizi oluşturmaktadır. Sistem çölleşme risk değerini bağımlı değişken, belirlenen bütün 
göstergeleri ise bağımsız değişken olarak kabul etmektedir (DESERTLINKS, 2004).

Çalışma alanında toprak örneklemesi yapılan her bir noktada çölleşme risk değerine göre sınıfların belirlenmesin-
de kullanılmakta olanDIS4ME sistemi kapsamında; Çam Ormanları için belirlenen Şekil 1 deki algoritmada yer 
alan göstergelerkullanılmış veher bir nokta içinçölleşme etüt formu doldurulmuştur. 

Şekil 1. Çam Ormanları için Çölleşme Göstergeleri

Bu kapsamda algoritma da kullanılan ana bileşenler (İklim, toprak, topografya ve yönetim karakteristikleri) ile 
çölleşme etüt formunda kullanılan alt bileşenler (Örn: İklim karakteristikleri ana bileşeni için Yağış, Kuraklık 
indeksi ve Bakı alt bileşenleri) ile ilgili seçilen göstergeler arazide aşağıdaki yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. 

• Şimdiki Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Tipi, Çam Ormanıdır. 

• Bitki örtüsü, birim alanda bitkilerin toprak yüzeyini kaplama oranına göre belirlenmiştir. Örtü derecesi % 
cinsinden <10/10-40/>40 olarak 3 sınıfta değerlendirilmiştir.Mevcut Arazi Kullanım çalışma alanı ile ilgili 
amenajman planlarından yararlanılarak belirlenmiştir. Kullanım süresi yıl cinsinden <1 /1-5 /5-10 /10-20 /30-
50 />50 olarak 6 sınıfta değerlendirilmiştir.
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• Toprak ve Arazi Karakteristikleri;

1.	 Toprak derinliği; arazide toprak örnekleme aletlerinden burgu ile yapılmıştır. <15/15-30/30-60/>60 cm olmak 
üzere 4 sınıfta değerlendirilmiştir.

2.	 Eğim; arazide eğimölçer kullanılarak belirlenmiştir. Eğim sınıfları yüzde olarak <6/6-18/18-35/>35 4 sınıfta 
değerlendirilmiştir.

3.	 Drenaj; toprak rengi ve yeraltı suyunun derinliği dikkate alınarak iyi/orta/zayıf/çok zayıf olmak üzere 4 sınıfta 
değerlendirilmiştir.

4.	 Tekstür; örnekleme noktalarından alınan kompoze toprak örneklerinin laboratuvarda analiz edilmesi sonucun-
da belirlenmiştir.

5.	 Ana materyal; arazi çalışması esnasında alanda bulunan ana materyal alanında uzman kişi tarafından belir-
lenmiştir.

6.	 Taşlılık; Taşlılık (>6 mm) arazi yüzeyindeki taş parçalarının birim alanda kapladığı alan dikkate alınarak 
yapılmış ve Taşlılık sınıfları % olarak <15/15-40/>40 3 sınıfta değerlendirilmiştir.

• İklim Karakteristikleri; 

1.	 Yağış; yıllık ortalama yağış miktarı kullanılarak 3 sınıfta (<280/280-650/>650) mm olarak sınıflandırılmıştır.

2.	 Kuraklık indeksi; Eşitlik 1(Bagnouls-Gaussen kuraklık indeksi (BGKİ)) kullanılarak hesaplanmıştır. Kuraklık 
indeksi;<50 /50-75 /75-100 /10-125 /125-150 />150 olarak 6 sınıfta değerlendirilmiştir.

BKKİ= ( )∑
=

−
12

1
2

i
iii kPt

  
[1]

Formülde;

ti= (i) ayı için ortalama sıcaklık değeri ºC

Pi= (i) ayı için toplam yağış miktarı (mm) 

ki= (2ti-Pi>0) olduğu ayların oranıdır.

• Erozyon Kontrol Ölçümleri; arazi gözlemleri sonucunda alanda alınan koruma tedbirleri dikkate alınarak 
belirlenmiştir Gözlemler esnasında suyollarından tahliye için betonarme yapılar inşa edilip edilmediği, yangın 
koruma tedbirlerinin alınıp alınmadığı veya sürdürülebilirlik için birim alanda otlatılan hayvan sayısına dikkate 
edilip edilmediğine göre değerlendirilmiş ve Yeterli/Orta/Düşük/Yok/Diğer olarak sınıflandırılmıştır.

• Politika uygulamaları; politika uygulaması alınan destekler ve yaptırımlar doğrultusunda derecelendirilir. 
Derecelendirme,yeterli(>%75 alanda) /Orta (%25-75 alanda)/Düşük (<%25 alanda) /Yok/Diğer olarak sınıflan-
dırılmıştır.

2.4. Çölleşme Riskinin Hesaplanması 

DIS4ME çam ormanlarında çölleşme riskinin hesaplanmasında bir çoklu regresyon modeli olan Eşitlik 2’ yi kul-
lanır. Etüt formu doldurulduktan ve gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra DIS4ME tarafından çölleşme riski 
hesaplanmış ve sınıflandırılmıştır.

ÇR= (7.94)-(0.56*Bitki Örtüsü)-(0.62*Derinlik)+(0.38*Eğim Derecesi)-(0.32*Tekstür)-(0.53*Taşlılık)-(2.26* 
Yağış)+(1.13*Kuraklık indeksi)+(0.65*Bakı)    [2]

Çölleşme riski (ÇR) isehesaplanan değerler dikkate alınarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır.  

• Risk yok: ÇR<1.49

• Düşük Risk: 1.50 <ÇR<2.49

• Orta Risk: 2.50 <ÇR<5.49

• Yüksek Risk: ÇR>5.50



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

II.CİLT

3. Bulgular ve Tartışma

Çalışma alanında 60 gözlem noktasında toprak özellikleri ve diğer bazı çölleşme göstergelerine ilişkin hesaplanan 
tanımlayıcı istatistikler Çizelge 1’ de görülmektedir.

Çizelge 1.Çölleşme riski ile topografya, toprak ve bitki özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler (n=60). 

Toprak 
Özellikleri Min Mak AO Std Sap

VK
(%) Çar.

ÇR 0,36 3,36 1,85 0,668 35,67 -0,113
BÖ(%) 5,00 98,00 54,40 29,92 55,00 -0,100
TD(cm) 22,00 80,00 35,90 10,66 29,69 2,090

Eğim (%) 1,00 50,00 19,48 12,16 62,42 0,280
Taşlılık(%) 16,00 70,00 42,68 13,31 31,18 -0,390

Kum (%) 24,80 55,10 35,12 6,33 18,02 0,886
Kil (%) 25,60 47,70 38,82 5,10 13,13 -0,408
Silt (%) 15,00 35,00 26,05 4,78 18,34 -0,258

pH (1/5 toprak/
su) 5,02 6,99 5,81 0,50 8,60 0,869

EC (dS/m) 0,03 0,69 0,11 0,10 90,90 4,184
Tuz (%) 0,01 0,12 0,04 0,02 50,00 1,227

HA(g.cm-3) 0,62 1,58 1,12 0,23 20,53 0,012
AS (%) 54,72 90,85 71,87 8,88 12,35 -0,071

ÇR: Çölleşme Riski; BÖ: Bitki Örtüsü; TD: Toprak Derinliği; EC: Elektriksel İletkenlik; HA: Hacim Ağırlığı; AS: 
AgregatStabilitesi, Min: Minimum, Mak. Maksimum, AO: Aritmetik Ortalama, Std. Sap: Standart Sapma, VK: 
Varyasyon katsayısı, Çar: Çarpıklık

Çalışma alanı toprakları geneli Kumlu Killi Tın (KuKT), Killi Tın (KT) ve Kil (K) özellik gösteren orta ve ağır 
bünyeli topraklardır. Toprak reaksiyonu en düşük 5.02 ile hafif asidik en yüksek 6.99 ile nötr değerler almakta 
ve çalışılan özellikler içerisinde en az değişkenlik göstermektedir. Çalışma alanı topraklarının tamamı tuzsuzdur. 

Hacim ağırlığı,bitki örtüsü ve ölü örtü tabakasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. En düşük (0.62 g/cm3) 
ölü örtü tabakasının fazla ayrıştığı noktalarda ve en yüksek (1.58 g/cm3)olarak bitki örtüsünün nispeten azaldığı 
ve topraktaki kil içeriğinin arttığı noktalarda belirlenmiştir. Ancak çalışma alanı toprakları hacim ağırlığı bakımın-
dan genel olarak incelendiğinde ortalama 1.12 g/cm3’dür. Hacim ağırlığı açısından, çalışma alanı toprakları bitki 
gelişimi için uygundur. Toprak özellikleri arasında en fazla değişkenliği EC gösterirken, pH en düşük değişkenliğe 
sahiptir. Çalışma alanı topraklarında agregatstabilitesi %54,72 ve %90,85 arasında değişmekte ve ortalama %71 
olduğu belirlenmiş olup, bu değerin oldukça iyi olduğu söylenebilir. Toprakta agregatlaşma ve suya dayanıklı agre-
gatların fazla olması, toprak erozyonunu ve beraberinde çölleşmeyi engellemektedir. Nitekim Dinel et al. (1991), 
toprakta suya dayanıklı agregatların fazla oluşunun toprak bozulmasında ana etkenlerden biri olan erozyonun 
azalmasına neden olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Lal (1990), erozyona karşı direncin göstergesi olan agregatstabi-
litesininfloristik kompozisyonda bitki örtüsünün artmasıyla ve artan kök biomasıyla doğrusal ilişki gösterdiğini 
belirtmiştir.

Çalışma alanında çölleşme risk değeri, en düşük 0,36 ile “Risk Yok” en yüksek 3,36 ile “Orta Risk” olarak sını-
flandırılmıştır. Modelde girdi olarak kullanılan çölleşme göstergeleri çölleşme riski ile vejetasyon karakteristikleri 
topografik özelliklere oranla daha fazla ilişki göstermiştir. Çölleşme riski ile çölleşme göstergeleri arasında yapılan 
korelasyon analizi sonucunda; toprak karakteristiklerinden agregatstabilitesi, ve kum içeriği ile vejetasyon karak-
teristiklerinden bitki örtüsünün çalışma alanı için önemli göstergeler olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2). Toprağın 
kum içeriği ile pozitif yönde (r=0,358), agregatstabilitesi (r=-0,383) ile 0.01 düzeyinde; hacim ağırlığı (r= 0,310) 
toprağın kil içeriği ile (r=-0,313) 0.05 düzeyinde önemli ilişki tespit edilmiştir. Bitki örtüsü ve çölleşme arasında 
ise 0.01 düzeyinde önemli negatif (r=-0,457) ilişki olduğu belirlenmiştir. Buradan, agregatstabilitesi, toprak kum 
ve kil içeriği, hacim ağırlığı ve bitki örtüsü ile kapalılığın çalışma alanında en önemli çölleşme göstergeleri olduğu 
söylenebilir. 
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Rasmy et al. (2010) Avrupa komisyonu tarafından geliştirilmiş olan MEDALUS projesinden yararlanarak Mısır 
için çölleşme durumunu incelemiş, çölleşmeye karşı duyarlılık ile doğal çöl ekosistemi bileşenleri arasındaki il-
işkinin belirlenmesi amacıyla yapmış oldukları simülasyon ve modelleme çalışmaları sonucunda, toprak özel-
liklerinden tuzluluğun, sosyo-ekonomik özeliklerden kentsel genişleme ve politika yaptırımlarının en önemli 
çölleşme göstergeleri olduğunu belirlemişlerdir.

Çizelge 2.Çölleşme riski ile çölleşme göstergeleri arasındaki korelasyon katsayıları

ÇR BÖ KUM KIL HA AS

ÇR

1

60

-0,457(**)
0,000
60

0,358(**)
0,005
60

-0,313(*)
0,015
60

0,310(*)
0,016
60

-0,383**
0,003
60

BÖ

-0,457(**)
0,000
60

1

60

-0,213
0,103
60

0,120
0,360
60

-0,484(**)
0,000
60

0,174
0,183
60

KUM

0,358(**)
0,005
60

-0,213
0,103
60

1

60

-0,669(**)
0,000
60

0,136
0,300
60

-0,080
0,542
60

KIL

-0,313(*)
0,015
60

0,120
0,360
60

-0,669(**)
0,000
60

1

60

0,011
0,932
60

0,255(*)
0,049
60

HA

0,310(*)
0,016
60

-0,484(**)
0,000
60

0,136
0,300
60

0,011
0,932
60

1

60

0,144
0,272
60

AS

-0,383(**)
0,003
60

0,174
0,183
60

-0,080
0,542
60

0,255(*)
0,049
60

0,144
0,272
60

1

60

*: p<0.05                   ** : p<0.01

4. Sonuç

Çam ormanlarında çölleşme riskinin hesaplanması ve en önemli çölleşme göstergelerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılan bu çalışma birinci yazarın doktora tez projesinin bir bölümünü oluşturmakta olup henüz tamamlanmamış-
tır. DIS4ME metodolojisinde her bir çölleşme gösterge sınıfı için puanlama yapmaktadır. Bu durum da sınıflara 
puan atamasında uzman görüşüne gereksinim duymaktadır. Sistem kendi içinde incelendiğinde verilerin hemen 
kullanımını mümkün kılan bir formda değildir. Bu nedenle uygun bir şekilde bunu sınıflandırmak için mevcut 
bilgileri değerlendirmek gerekir. Sistem sonucunda elde edilen çölleşme risk değerini, sınıflar ile ilişkilendirmek 
ve aynı zamanda sınıf aralıklarının seçiminin dikkatli yapılması nihai sonucun elde edilmesi, aynı şekilde basit 
hesaplamaya dayalı model veri girişinde incelenecek olan çalışma alanı hakkında derinlemesine bir bilgiye sahip 
uzman katkısı gerekmektedir. Metodolojisinde bazı bilgilerin değiştirilmesi veya yeni bilgilerin eklenmesi ve bu 
bilgilerin arazi gözlemleri ile doğrulanması sonucunda DIS4ME sisteminin çalışma alanı ile benzer özelliklere 
sahip alanlarda kullanılıp kullanılamayacağı hakkında bilgi edinilebilir. Çankırı ili Yapraklı ilçesi Sarıkaya bölge-
sinde yapılan arazi gözlemleri ve modelleme sonucunda alanın çölleşme riski “düşük” ve “orta” olarak sınıflan-
dırılmıştır. Çölleşme riski çalışma alanı genelinde düşük ve orta özellik göstermiş olsa da, bu riskin özellikle orta 
belirlendiği noktalarda sürdürülebilir arazi kullanımı için gerekli koruma önlemlerinin alınması gerekmektedir. 
Çölleşmenin değerlendirilmesinde çölleşme kriter ve göstergelerinin seçimi son derece önemlidir. Bu çalışmada 
elde edilen sonuçlar, çalışılan sahada toprak tekstürü, toprak hacim ağırlığı, toprak agregatstabilitesi ve bitki ör-
tüsü ile kapalılığın en önemli çölleşme göstergeleri olduğunu göstermiştir. Benzer çalışmaların farklı iklim, arazi 
kullanımı, sosyo-ekonomik ve coğrafik koşullarda yapılmasının ülkemize özgü çölleşme kriter ve göstergelerinin 
belirlenmesini kolaylaştıracağı düşünülmektedir. 
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Özet

Toprak kaybı hesaplamalarında genellikle “üniversal toprak kaybı eşitliği USLE” kullanılmaktadır. Sahadan eroz-
yonla kaybolan toprak miktarının modellenmesinde kullanılan bu eşitlik, orijinaline sadık kalınarak farklı araş-
tırıcılar tarafından modifiye edilmiş (RUSLE) ve günümüzde yaygın bir kullanım alanı bulmuş olmasına karşın, 
daha çok yağış kaynaklı erozyon tahminine yöneliktir. Bu nedenle, söz konusu model kullanılarak sulu tarım 
alanlarından sulama uygulamalarıyla kaybolan toprak miktarının tahmin edilmesi olası değildir. Bu araştırma ile 
sulu tarım alanlarından meydana gelen toprak kayıplarının havza bazında ve dönemsel olarak belirlenmesi amaç-
lanmıştır. Araştırma, 9 495 ha genişliğindeki ASO Akarsu Sulama Birliği alanında, 2013 su yılında yürütülmüştür. 
Araştırmada, ana drenaj kanalının havza çıkış noktasında ölçülen günlük drenaj debileri ve sediment konsantras-
yonları kullanılmıştır. Havzanın toprak kaybı 46 594 Mg yıl-1 bulunmuştur. Ekim-nisan dönemini kapsayan yağışlı 
periyotta, 0.24 Mg ha-1 ay-1 maksimum toprak kaybı gözlenmiştir. Ancak, sulamanın başlamasıyla birlikte toprak 
kaybı artmaya başlamış ve sulamanın en yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında 1.30 Mg ha-1 ay-1 değerine 
ulaşarak en yüksek değer aldığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toprak kaybı, sediment, sediment yükü, su yılı

Quantifying Unitary Soil Losses From Irrigated Lands At The Catchment Level:

A Case Study In The Lower Seyhan Plain (LSP)

Abstract

The use of empirical models, mainly represented by the Universal Soil Loss Equation (USLE), is still common 
to predict soil losses from agricultural plots. Although this empirical model -USLE- has been modified by many 
researchers (i.e., RUSLE) provided that the originality should be preserved, and they are still common to solve 
practical problems, the model of USLE is only appropriate for predicting soil loss due to water erosion. Therefore, 
it is not possible to employ this model to predict soil losses from irrigated lands due to irrigation water applications. 
Primary objective of this study was to determine temporal behavior of soil losses from irrigated agricultural lands 
at the catchment level. To that end, the research was conducted in Akarsu Water User Association command area 
(9 495 ha) located in the Lower Seyhan Plain (LSP) in the hydrological year of 2013. Drainage discharges mea-
sured daily at the end of the catchment and sediment concentrations of drainage waters were used in the research. 
Total soil loss from the catchment was found as 46 594 Mg year-1 in 2013. The observed maximum soil loss was 
0.24 Mg ha-1 per month in the rainy period, i.e,. from October to April. However, contrary to the expectations, the 
unitary soil loss began to increase in conjunction with the start of irrigation season, and it reached to the highest 
level of 1.30 Mg ha-1 month-1 at the peak irrigation season which in July and August.

Keywords: Soil loss, sediment, unitary sediment load, water year
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1.	GİRİŞ

Toprak, ekonomik anlamda önemli bir üretim faktörüdür. Tarımsal açıdan ise, bitkilerin yetiştiği ve üretimin yapıl-
dığı en önemli doğal kaynaklar arasında yer alır. İnsanlığın geleceği, Tunç ve Schröder (2010) tarafından da vur-
gulandığı gibi, bu kaynağın özenli ve erozyondan korunarak kullanılmasına bağlıdır. Ancak; bu değerli kaynak, su 
ve rüzgar erozyonu ile kaybolmaktadır. Erozyon sonucundaki toprak kayıpları, tarım alanlarında hem toprak hem 
de bitki besin maddesi eksikliğine neden olmaktadır. Öte yandan, erozyonla yerinden koparılan toprak parçacıkları 
taşınarak başka alanlarda birikmekte ve çok çevre sorunlarına (Owens ve Collins, 2006) da neden olmaktadır. Dere 
yataklarındaki oyulma ve biriktirme alanları, tarım alanlarındaki drenaj kanalları ile barajlarda ve doğal depolama 
alanlarında ortaya çıkan hacim azalması; su kalitesinin bozunması nedeniyle sucul ortamlardaki sorunlar ile ötro-
fikasyon olgusu erozyonun neden olduğu sorunların sadece bir kaçını oluşturmaktadır. Söz konusu bu sorunların 
saptanmasına yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların birçoğu toprak kaybının saptanmasına 
yöneliktir. Toprak kaybı hesaplamalarında ise genellikle “üniversal toprak kaybı eşitliği USLE” kullanılmaktadır 
(Sepaskhah ve Molodi, 2003; Bagarello ve ark., 2013). Belirli bir alandan erozyonla kaybolan toprak miktarının 
tahmininde kullanılan bu eşitlik, orijinaline sadık kalınarak farklı araştırıcılar tarafından modifiye edilmiş (RUS-
LE) ve günümüzde yaygın bir kullanım alanı bulmuş olmasına karşın (Sepaskhah ve Molodi, 2003), daha çok 
yağış kaynaklı (Doğan, 1987; Diodato ve Bellocchi, 2007) erozyon tahminine yöneliktir. Bu nedenle, söz konusu 
model kullanılarak sulu tarım alanlarından sulama uygulamalarıyla kaybolan toprak miktarının tahmin edilmesi 
olası değildir. Özellikle ülkemizde yapılan toprak kaybına yönelik araştırmalar daha çok kuru tarım alanlarına 
odaklanmış durumda olup, bu araştırmaların gerçekleştirildiği bir çok havzada ölçülmüş toprak kaybı değerleri ol-
madığından (Erdoğan ve ark., 2007) USLE model tahminlerinin doğruluğu da denetlenememektedir. Dolayısıyla, 
sulu tarım alanlarından mevcut durumda kaybolan toprak miktarının belirlenmesi ve model sonuçları ile destekle-
nerek projeksiyonların yapılmasına yönelik çalışmaların son derece kısıtlı olduğu dikkati çekmektedir. 

Bu araştırmada, sulu tarım alanlarından meydana gelen toprak kayıplarının havza bazında belirlenmesi ve meyda-
na gelen toprak kayıplarının zamansal değişimlerinin ortaya konularak irdelenmesi amaçlanmıştır. 

2.	MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma, 2013 su yılında, Aşağı Seyhan Ovası’nda (ASO) yer alan 9 495 ha genişliğindeki Akarsu Sulama 
Birliği sahasında yürütülmüştür (Şekil 1). Araştırma alanı Akdeniz bölgesinde yer almakta olup, sulu tarım yapıl-
maktadır. Sulama mevsimi genel olarak nisan ayında başlamakta ve ekim ayının ilk haftasında sona ermektedir. 
Havzadaki drenaj akımlarının ölçülmesi için havzanın çıkışına akım gözlem istasyonu (AGİ) tesis edilmiştir (Şekil 
1’de L4). Drenaj kanalındaki su derinlikleri L4’te saatlik olarak kaydedilmiş; ölçülen su derinlikleri, geliştirilen 
anahtar eğrisi yardımıyla debiye çevrilmiştir. L4 akım gözlem istasyonunun “debi gidiş çizgisi” altındaki alanı, 
Çetin ve ark. (2012 ve 2013)’e göre hesaplanarak havzadan çıkan drenaj miktarları günlük, mevsimlik ve hidrolo-
jik yıl bazında belirlenmiştir.

L4 noktasına (Şekil 1), ISCO 3700 otomatik su örnekleyicisi konulmuş ve günlük olarak su örnekleri alınarak 
sediment konsantrasyonu Owens ve Collins (2006)’da belirtilen prensiplere göre belirlenmiştir. Havzada meydana 
gelen günlük toprak kaybı miktarı Aei (Mg d-1) ve havzanın sediment yükü ALi (Mg d-1 ha-1) Denklem 1 yardımıyla 
hesaplanmıştır.
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Burada: i, su yılının herhangi bir gününü (i=1,2,3,…,365); Qi ve Ci, i gününün ortalama debisini (m3 s-1) ve sedi-
ment konsantrasyonunu (mg l-1); k, birim çevirme faktörünü; A ise, havza alanını (ha) göstermektedir. 

3.	 BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1.	Yağış-Akış İlişkileri

Çalışma alanına 2013 su yılında toplam 758 mm yağmur düşmüştür. Meydana gelen yağmurun zaman içindeki 
dağılımı düzensizdir (Şekil 2). Yağmurların %75’i sulama mevsimi dışında, %25’i ise sulama mevsimi içinde 
meydana gelmiştir. 

Meydana gelen yağmur olaylarının havzada ürettiği dolaysız yüzey akış miktarı (havza çıkış noktasındaki drenaj 
debisi) üzerine: a) önceki rutubet durumu, b) yağış olayının büyüklüğü, c) şiddeti ve d) havzadaki vejetasyon gelişi-
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mi etkili olmuştur (Şekil 2). Havzaya sulama suyunun çevrilmediği zamanlarda yağmur yağmamış ise, drenajdaki 
akımlar taban suyu katkılarından kaynaklanan baz akım şeklinde gerçekleşmiştir (Şekil 2’deki tipik taralı bölge). 
2013 su yılında, üç farklı dönemde (8-10 Kasım 2012, 3-10 Aralık 2012 ve 17-22 Aralık 2012) meydana gelen yağ-
murlar, 8 mm d-1 ve daha büyük dolaysız yüzey akışa neden olmuştur. Münferit yağmurlarının 16 mm d-1 ve daha 
küçük olduğu durumlarda, bu yağmurların yüzey akış potansiyeli son derece düşük olmuştur. Ancak, yağmurların 
ardışık olarak gerçekleşmesi toprakların su depolama kapasitesini azaltıp yüzey akış potansiyelini arttırdığından, 
zaman zaman miktarca az olan yağışların daha büyük bir yağışa kıyasla daha fazla yüzey akış üretebildiği de Şekil 
2’den görülmektedir. Bu durum doğal olup, hidrolojik koşulların bir sonucu olarak gelişmektedir. 

Şekil 1. Araştırmanın Yapıldığı Akarsu Sulama Birliği Sahası’nın Türkiye’deki Yeri; Havza Çıkışında ve Ana Drenaj Kanalı 
Üzerinde Drenaj Akımlarını Ölçmek İçin Tesis Edilen L4 Akım Gözlem İstasyonu (AGİ)
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Şekil 2. Araştırma Alanına 2013 Su Yılında Düşen Yağmurların ve Havza Çıkışındaki Drenaj Akımlarının (mm d-1)  
Zamansal Değişimi

Sulama kanallarına Mart/2013 ayında su verilmeye başlanmış, temmuz ve ağustos aylarında ise pik sulama suyu 
talebi nedeniyle kanallar tam kapasiteyle işletilmiş, eylül ayı sonunda da sulama suyuna olan talebin minimum 
düzeylere ulaşması nedeniyle sulama suyu miktarı iyice azaltılmıştır. Mart-Nisan/2013 aylarında sulamadan dönen 
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sular nedeniyle havza çıkışında en fazla 3.3 mm d-1 dolayında bir drenaj akımı gerçekleşmiştir. Bu toplam drenaj 
miktarından baz akım katkıları çıkarılır ise, yağıştan dolaysız yüzey akış ve sulamadan dönen suların toplam ola-
rak 2 mm d-1 civarında olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 10 Haziran-30 Eylül 3013 periyodunda, havzaya 
önemli bir yağış düşmemiş olmasına karşın, havza çıkışında 1.2-5.5 mm d-1 arasında değişen ve ortalama 4.0 
mm d-1 dolayında drenaj akımı gözlenmiştir (Şekil 2). Bu drenaj akımlarının ana kaynağını sulamadan dönen sular 
ve sulama kanallarının uç tahliyelerinden direk olarak drenaj kanallarına tahliye edilen by-pass akımları oluştur-
muştur. Sulamanın en yoğun olduğu dönemlerdeki drenaj miktarı Q>4.0 mm d-1 olmuştur. Bu sahaya sulama suyu 
çevrilmemiş olsaydı, sahadaki taban suyu düzeyi ana drenaj kanalı taban kotunun alt seviyelerine düşeceğinden 
sulama mevsimini kapsayan dönemdeki baz akımların Q=0.0 mm d-1 olması beklenirdi. Çünkü, yağmurların ol-
madığı en kritik koşulda havzadaki baz akım Q=0.8 mm d-1 olarak gerçekleşmiş ve tipik üssel, bir diğer ifade ile 
eksponansiyel çekilme karakteri göstermiştir (Şekil 2’de taralı bölge). 

3.2.	Yüzey Akış ve Sulamadan Dönen Sularla Toprak Kaybı

Havza çıkışında 2013 su yılında günlük olarak yapılan drenaj debi ölçümleri ile alınan su örneklerinin laboratu-
varda belirlenen sediment konsantrasyonları birlikte değerlendirilmiştir. Sediment konsantrasyonları, 3-3519 mg l-1 
arasında değişim göstermiştir. Ekim-Nisan/2013 aylarında gözlenen ortalama sediment konsantrasyonları 76-440 
mg l-1 ay-1 arasında değişim göstermiş; sulamaların bittiği ekim ayında en küçük değer alırken, ocak ayında en büyük 
değer almıştır. Şekil 2’den görüleceği gibi, yağışlar Kasım-Aralık/2012 ayları 2013 yılının en yağışlı ayları iken bu 
aylardaki sediment konsantrasyonları düşük bulunmuştur. Ancak, sulama mevsimi içindeki mayıs ayında drenajdaki 
sediment konsantrasyonu artarak 245 mg l-1 ay-1 değerine ulaşmış, ağustos ayında ise en yüksek değeri (992 mg l-1 ay-

1) almıştır. Sulamaların minimum düzeyde olduğu eylül ayında ise, sulama kanallarına alınan suların sulamada kul-
lanılmadan by-pass akımları şeklinde direk olarak drenaj kanalarına tahliye edilmeleri sonucunda drenaj sediment 
konsantrasyonu 64 mg l-1 ay-1 değerini alarak en düşük düzeyde kalmıştır. Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere, sulu 
tarım alanlarından gerçekleşen toprak kaybı kış yağışlarıyla değil, sulama uygulamalarıyla olmaktadır. 

Denklem 1 kullanılarak, havzadan taşınan toprak miktarları günlük olarak hesaplanmış (Şekil 3) ve 9 495 ha olan 
havza alanı kullanılarak sediment yükleri elde edilmiştir (Şekil 3). Şekil 2 ve Şekil 3 birlikte değerlendirildiğinde, 
kış aylarında meydana gelen toprak kaybının, yaz aylarındakine kıyasla oldukça küçük olduğu anlaşılmaktadır.
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Şekil 3. Araştırma Alanında Yağmurların (mm  d-1) ve Havzadan Taşınan Sediment/Toprak Miktarının (Mg d-1)  
Zamansal Değişimleri

Sulu tarım altındaki araştırma alanından 2013 yılında meydana gelen toprak kaybı toplam 46 594 Mg yıl-1 (4.9 Mg  
yıl-1 ha-1) bulunmuştur. Bu değer, her ne kadar Tunç ve Schröder (2010) tarafından Ankara koşulları için elde edilen 
21.8-37.6 Mg  yıl-1 ha-1 değerlerine kıyasla küçük ise de, sulu tarım alanlarındaki toprak kayıpları ve bu kayıpların 
kaynağının farklılığı ve zamansal değişimi açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Zira, söz konusu toprak kaybının %14’ü eylül-şubat dönemini kapsayan yağışlı periyotta (0.68 Mg  ha-1 yağiş-
li_periyot-1); %86’sı ise yörede sulamaların yapıldığı mart-ağustos aylarını kapsayan kurak periyotta (4.23 Mg  
ha-1 kurak_dönem-1) gerçekleşmiştir (Şekil 3). Literatürdeki verilen toprak kaybı modelleri USLE ve RUSLE ile 
bunların farklı versiyonları (Diodato ve Bellocchi, 2007; Bagarello ve ark., 2013) kullanılarak bu araştırmada ede 
edilen sediment yüklerinin elde edilmesi olası değildir. Ekim-nisan dönemini kapsayan yağışlı periyotta, 0.07-0.24 
Mg ha-1 ay-1 aralığında değişen toprak kaybı gözlenmiştir. Ancak, sulamanın başlamasıyla birlikte toprak kaybı 
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artmaya başlamış; haziran ayında 1.12, sulamanın en yoğun olduğu temmuz ayında 1.30 ve ikinci ürün sulamaları-
nın pik düzeye ulaştığı ağustos ayında 1.34 Mg ha-1 ay-1 değerine ulaşarak en yüksek değer aldığı saptanmıştır. Bu 
ifadelerden anlaşılacağı üzere, araştırmaya konu olan sulu tarım altındaki havzada bir hektarlık alandan meydana 
gelen toprak kayıpları yağışlı dönemde en düşük düzeylerde, sulama mevsiminde ise yağışlı dönemdekinin 6 katı-
na (4.23/0.68≈6) kadar artarak en yüksek düzeylere ulaşmaktadır. Şekil 3’te verilen “günlük toprak kayıpları gidiş 
çizgisi” de bu ifadeyi teyit etmektedir.

4.	SONUÇ VE ÖNERİLER

Yarı-kurak iklim kuşağında yer alan ve sulu tarım yapılan bir alanda, bir yıllık araştırma sonuçları kullanılarak 
yapılan değerlendirmeler ışığında elde edilen sonuçlar ve öneriler şöyle sıralanabilir: 

• Sulu tarım altındaki araştırma alanından, mevcut agronomik ve hidro-meteorolojik şartlar altında, 2013 yı-
lında toplam 46 594 Mg yıl-1 (4.9 Mg  yıl-1 ha-1) toprak kaybı meydana gelmiştir. Bu kaybın %86’sı yağışsız 
dönemde (sulama mevsiminde) gerçekleşmiştir.

• Ekim-nisan dönemini kapsayan yağışlı periyotta, 0.07-0.24 Mg ha-1 ay-1 aralığında değişen toprak kaybı göz-
lenmiştir. Ancak, sulamanın başlamasıyla birlikte toprak kaybı artmaya başlamış; haziran ayında 1.12, sula-
manın en yoğun olduğu temmuz ayında 1.30 ve ikinci ürün sulamalarının pik düzeye ulaştığı ağustos ayında 
1.34 Mg ha-1 ay-1 değerine ulaşarak en yüksek değer almıştır. 

Toprak kayıpları, dönemsel olarak yüksek değişkenlik göstermiştir. Beklenenin aksine, drenaj kanalındaki sedi-
ment yükü kış aylarında kurak dönemdekinin 1/6 oranında bulunmuştur. Sulu tarım alanlarındaki erozyon çalış-
malarında, sediment yükünün zamansal değişimi dikkate alınmalı; benzer çalışmalar yaygınlaştırılarak sulu tarım 
alanları için karakteristik değerler elde edilmelidir.
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ÖZET

Çukurova koşullarında, aşılanarak ekilen soya bitkisi ile toprağa verilen Bradyrhizobium japonicum bakterilerinin:

İşlenmemiş topraktaki, buğday ekili topraktaki, anız yakılmadan soya ekilmiş topraktaki, anız yakılarak soya ekil-
miş topraktaki, ikinci kez buğday ekilmiş ve anızı yakılmayan topraktaki, ikinci kez buğday ekilmiş ve anızı 
yakılan topraktaki, sayısal değişiminin belirlenmesi amacı ile 3 yıl süren tarla denemesi, Tarsus Köy Hizmetleri 
Araştırma Enstitüsü arazisinde çakılı ve 3 parsel halinde yürütülmüştür.  Tarla denemesi kurulmadan önce Bradyr-
hizobium japonicum  içermediği saptanan deneme toprağına CB 1809 suşu ile hazırlanan bakteri kültürü ile aşılan-
mış soya tohumları ekilmiştir. Birinci parsel, soya hasadından sonra boş bırakılmıştır. İkinci ve üçüncü parsellere 
ise soya hasadından sonra buğday ekilmiş, buğdayın hasadından sonra, üçüncü parselde anız yakılmış ve her iki 
parsele tekrar soya ekilmiştir. Bu bitkinin hasadından sonra, bu iki parsele yine buğday ekilmiş ve hasattan sonra, 
bir önceki yıl anızı yakılan üçüncü parselde anız yakma işlemi yinelenmiştir. Denemede, A-3127 Asgrow soya 
ve Panda buğday çeşidi kullanılmıştır. Araştırmanın başlangıcından sonuna kadar deneme alanından 2 ayda bir 
alınan toplam 17 toprak örneği ile En Muhtemel Sayı (E.M.S.) yöntemine göre bakteri sayıları belirlenmiştir. Bu 
sonuçlara göre, aşılananarak soya ekilen, ama daha sonra işlenmeyen topraklarda, Bradyrhizobium japonicum ’un 
canlılığını 3 yıl boyunca devam ettirdiği, ancak iki yıldan sonra soya ekimi yapılacaksa, aşılamanın tekrarlanması 
önerilmektedir. Soyadan sonra buğday-soya ekim sistemi uygulanan ve anız yakılmayan topraklarda, ilk aşılama-
dan sonra, en az iki yıl soya bakterisinin toprakta bulunabileceği ve uygun sayıda olacağından, aşılama yapılması 
zorunlu değildir. Buğday hasadından sonra anız yakılan toprakta Bradyrhizobium japonicum  sayıları düşmüştür. 
Elde edilen sonuçlara göre anızın yakılması Bradyrhizobium japonicum  sayısını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çukurova, soya, Bradyrhizobium japonicum , anız yakma.

ABSTRACT

Enumeration Of Bradyrhizobium  japonicum In Soil According To Seasonal Variation And Stubble Burning 
At Çukurova Conditions

In this study, the numbers of  Bradyrhizobium japonicum  in plots under different agricultural practices were deter-
mined. The field trial was established in Tarsus Research Institute’s land. The experimental area was divided into 
three plots. Soybean seeds were inoculated with Bradyrhizobium japonicum  strain CB 1809 and sown to all plots. 
After harvesting soybean plants. First plot was left empty.  Second and third plots were sown with wheat. Stubble 
was burned at third plot after harvesting wheat. And again the Second and Third plots were sown with uninoculat-
ed soybean. After harvesting soybean, again the Second and Third plots were sown with wheat. After harvesting 
wheat, At Third plot stubble was burned again.

The soil samples were collected from all plots by 2 months interval during the experiment. Bradyrhizobium japon-
icum from soils were enumerated by MPN (Most Probable Number) technique.

According to the results of enumeration of Bradyrhizobium japonicum, at the First plot the number ranged between 
0.6*101 - 5.8*104, at the Second plot the numbers were 0.6*101 - 3.1*103, and at Third plot were 0.6*101 - 3.1*104.

The conclusion is once inoculate the soil via seed application of peat culture, Bradyrhizobium japonicum can 
survive at least 3 years in soil. If after 2 years from inoculation soybean will be cultivated then inoculation has to 
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be repeated. Under wheat-soybean rotation system and no stubble burning practised, the number will be sufficient 
to nodulate the soybean plant and no need to inoculate. But burning of stubble causes reduce in numbers. So that 
stubble burning shouldn’t be practised.

Key Words: Çukurova, soybean, Bradyrhizobium japonicum , stubble burning. 

1. GİRİŞ

Baklagil bitkilerinin ekiminde tohum aşılaması ile toprağa verilen Rhizobium bakterilerinin topraktaki akıbeti ile 
ilgili çalışmalar ülkemizde yeterli değildir. Bu bakterilerin toprağa yerleşmesi ve fonksiyonlarını devam ettirebil-
meleri, toprak ve iklim şartları yanında uygulanan ekim sistemine de bağlıdır. Baklagillerde bakteri ile aşılamanın 
sıklığı, toprakta ilgili bakterinin bulunması ve sayısı ile ilişkilidir. 

Ülkemizde toprak canlılarını ve bu arada Rhizobium bakterilerini tehdit eden önemli bir tarım pratiği, anızın ya-
kılmasıdır. Anızın yakılması ile toprakta sıcaklık yükselmesi ve bazı besin maddelerinin kayıpları nedeni ile bu 
canlıların sayısının azalması mümkündür.

Çukurova Bölgesi, ülkemizdeki en önemli soya ve yerfıstığı ekim alanıdır. Son yıllarda gittikçe azalmasına rağ-
men, yörede özellikle soya nodozite bakteri kültürleri kullanılmakta ve yerfıstığı nodül bakterileri de toprakta 
yoğun olarak bulunmaktadır. Rhizobium populasyonunun yoğun olduğu bu bölgede anız yakımı da yaygındır. 

Anız yakma ve etkileri ile ilgili ülkemizde ve dünyadaki  bazı çalışmalar aşağıda verilmiştir:

Urbe ve ark. (1967), tınlı, kumlu-tınlı ve killi topraklarda yaptıkları çalışmalarda, anız yakmanın toprak faunasını 
etkilemediğini belirtmişlerdir.

Michovski (1970), anız yakımından sonra, 1-3 cm’lik toprak katmanında ısının 50°C -75°C’ye kadar yükseldiğini 
ve bundan mikroorganizmaların %76.5 kadarının zarar gördüğünü, ayrıca yakmayı takiben heterotrofik mikroor-
ganizma sayısında, üst toprakta %76.5; 5-10 cm’lik katmanda %9.3 azalma olduğunu tespit etmiştir. Araştırmanın 
diğer sonuçlarına göre, yakma, üst topraktaki Azotobacter türlerini ve nitrifikasyon bakterilerini tamamen yok 
etmiş ve yanmadan bir ay sonra bu tabakadaki toplam mikroorganizma sayısı %23-58 oranında azalmış, ama iki 
ay sonra heterotrofik organizmalar normal seviyesine yükselmiştir.

Çolak (1979), Çukurova yöresinde anız yakmanın, 0-2.5 cm’lik üst toprak katmanında mikroorganizma sayısının 
belirgin şekilde düşmesine neden olduğunu tespit etmiştir. 

Anız yakmanın Ankara yöresinde, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine etkisini belirlemek için 
yapılan bir çalışmada, total mikroorganizma sayısının 0-5 cm derinlikte 400 X 104 civarında ve 5-10 cm derinlikte 
100 X 104 ile 300 X 104 arasında azaldığı, fakat 10-20 cm derinlikte değişmediği, anız yakılmasından birkaç ay 
sonra üst katmanlarda da yeniden yükselerek normal düzeye eriştiği saptanmıştır (Ülgen ve Gürbüzer, 1980).

Buğday tarlalarında, buğday saplarını yakmanın kısa ve uzun dönemde buğday verimi ve toprak özelliklerine etki-
si, Hindistan’ın çernozyem topraklarında incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre:

•	 338 - 442°C’ye kadar ulaşan sıcaklık, toprağın 1 cm’sine kadar işlemiş,

•	 Azotun %27-73’ü yanmada kaybolmuş, ancak fosfor kaybı olmamış (külde birikiyor),

•	 Bakteri ve mantar popülasyonu derhal ve esas itibariyle toprağın üstten 2.5 cm’lik kısmında, sırası ile %70 ve 
%95 oranında azalmış, sonbahardaki yanma, ilkbahardakine göre daha zararlı olmuş,

•	 Tekrarlanan yanma, bakteriyel popülasyonu %50’den fazla azaltmış, ancak zarar gören mantar popülasyonu 
eski haline gelmiş,

•	 Toprak havası ölçümlerinde, tekrarlanan yanmanın biyolojik aktivitede uzun süren ve kalıcı olmaya yönelik 
bir azalmaya neden olduğu belirlenmiş,

•	 Anız yakmanın olumsuz etkilerine rağmen, verimde istatistiki anlamda bir farklılık olmadığı belirtilmiştir 
(Biederbeck ve ark., 1980).

Rolston ve Talbot (1981), yanma ile sıcaklık artışını tespit etmek için katır tırnağı ile yaptıkları denemelerde, yan-



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

64

II.CİLT

ma boyunca profildeki sıcaklığın zaman ve derinliğe göre değişimini tespit etmişlerdir. Sıcaklığın üstten 2 mm’lik 
katmanda, ateş süresince 237°C’ye kadar yükseldiğini, ancak 4 cm’lik derinlikte sadece 6°C’lik artış olduğunu 
bulmuşlardır.

Mahler ve Wollum (1981), Kuzey Carolina’nın 4 fizyografik bölgesinde, doğal Rhizobium trifolii popülasyonunu 
değişik tarla koşullarında incelemişlerdir. Bulgularına göre, otlak olarak kullanılan yonca alanlarında, popülasyon 
yüksek bulunmuş ve mevsimsel değişim daha belirgin olmuştur. Popülasyon, Ocak 1979’da en yüksek değere 
ulaşırken, yaz ortasında düşme gözlenmiş, işlenen alanlarda ise mevsimsel farklılık tespit edilmemiş ve fizyografi 
mevsimsel değişimi etkilememiştir.

Mahler ve Wollum (1982), yaptıkları diğer bir çalışmada, değişik fizyografik koşullarda, doğal Rhizobium ja-
ponicum  popülasyonuna, mevsimlerin, değişik tarla koşullarında etkisini 16 aylık bir periyotta incelemişlerdir. 
Bulgulara göre, Rhizobium popülasyonu, daha önce soya ekilmiş ve işlenen alanlarda, daha önce soya ekilmemiş 
otlak, meyva bahçesi veya orman gibi alanlardan daha yüksek bulunmuştur. Soya tarlalarında mevsimsel değişim 
belirgin olmuş ve en yüksek sayı Kasım 1978’de, en düşük sayı Mart ve Nisan 1979’da tespit edilmiştir. İşlenen 
ve soya ekilmeyen alanlarda da benzer durum görülmüş, diğer alanlarda ise mevsimsel değişim görülmemiştir. 
Rhizobium popülasyonu, ekilen bitkilere göre, 1-1x105 adet g-1 toprak arasında değişmiş olup, soya, mısır, buğday 
ve tütün alanlarında sayı 1x104 adet g-1 topraktan daha yüksek, yerfıstığı, pamuk alanları ile otlak ve meyva bahçe-
lerinde orta düzeyde ve orman alanlarında 10 adet g-1 toprak’tan daha düşük bulunmuştur.

Deka ve Mıshra’ya (1984) göre, toprağın yüzeyinde artan miktarlarda (20, 60, 100 kg/2 m2) yakılan hintkamışı, 
toprak organizmalarını gittikçe artan bir şekilde ve toprağın 70 cm deriniğine kadar etkilemiştir.

Nijerya’da, yanmış ve yanmamış ekosistemde toprak nitratı, nitrifikasyonu, selüloz ayrışması ve CO2 üretimi, bir 
yıllık süre içerisinde incelenmiştir. CO2 üretimi açısından istatistiki öneme haiz bir fark bulunmadığı, ayrıca yanmış 
ve yanmamış parsellerde, yanmadan 3 ay sonra mikrobiyal aktivitenin aynı olduğu saptanmıştır (Adedezi, 1985).

Hiltbold ve ark. (1985), Rhizobium japonicum sayısının değişik ekim sistemlerinde mevsimsel değişimini sapta-
mak amacı ile 3 yıl süren denemeler kurmuşlardır. MPN (En Muhtemel Sayı) yöntemi ile yapılan sayımlara göre 
topraktaki Rhizobium sayısı, soya ekiminden sonra ve kış boyunca en yüksek seviyede (106 g-1toprak) seyretmiş ve 
takip eden yaz, pamuk ekimi ile hızla azalmıştır. Kireç, P ve K’un yeterli olduğu yerlerde Rhizobium japonicum 
sayısı 104-105 g-1toprak iken, P ve K eksikliğinde sayı 103-104 g-1toprak olmuş ve pH’sı 4.6 olan asit bir toprakta 
ise 102 g-1toprak’tan az bulunmuştur. 

En düşük popülasyon, 1 Ekimde pamuk alanında belirlenmiş ve sayı kışa doğru ve özellikle kireç, P ve K’un 
yeterli olduğu yerlerde artmıştır. İkinci yıl mısır ekimi altında da benzer sonuçlar alınmıştır. Yani popülasyonda 
kıştan yaza azalma olmuş ve sonra sonbahardan kışa doğru artmıştır. Üçüncü yılda çavdar hasadı ve ardından soya 
ekiminden sonra sayı hızlıca artmış ve 106 g-1toprak değerine yaklaşmıştır.

Altuntaş ve ark. (1997), aşılama ile verilen soya kök nodül bakterisinin nodül oluşturmada etkinliğini ve etkinliğin 
kaç yıl devam edeceğini belirledikleri çalışmada, bakteri kültürlerini hazırlamada USDA 110 ve CB 1809 suşlarını 
kullanmışlardır. 

Tarsus’ta çakılı bir denemeden ve Adana ile İçel illerinde soya ekilmiş çiftçi tarlalarından toplanan nodül örnekle-
rinin serolojik incelemesi sonunda, oluşan nodüllerin büyük bir kısmını adı geçen suşların oluşturduğu ve aşılama-
nın etkinliğinin en az 3 yıl devam ettiği belirlenmiştir.

Bu çalışma, Bradyrhizobium japonicum bakterilerinin aşılama sonrası çeşitli koşullar altındaki sayısal dağılımını 
ve anız yakmanın buna etkisini belirlemek amacı ile yürütülmüştür.

2. MATERYAL ve METOT

2.1 Araştırma Yerinin Tanımı

Tarla denemesi, mülga Köy Hizmetleri Tarsus Araştırma Enstitüsü merkez arazisinde çakılı olarak yürütülmüştür. 
Arazi, Tarsus ovası üzerinde, Tarsus’a yaklaşık 10 km uzaklıkta, 12 m yükseltili alüviyal topraklardır. 

2.2 Araştırma Yerinin Arazi ve Toprak Özellikleri

Dinç ve ark. (1990), tarafından yapılan toprak etüt sonuçlarına göre, Çukurova toparakları iki fizyografik gruba 
ayrılmaktadır. Bunlar, “yüksek araziler” ve “alüviyal taban araziler” dir. Bu fizyografik gruplar, üzerinde yer alan 
topraklar veya arazi parçalarının özelliklerine, eğim ve röliyeflerine, erozyon sınırlarına bağlı olarak kendi içlerin-
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de birbirlerinden doğal sınırlarla ayrılan yedi fizyografik üniteden oluşmaktadır. Bu fizyografik üniteler üzerinde 
oluşmuş 20 toprak serisi vardır. Enstitü merkez arazileri iki toprak birliği üzerindedir.

“Arıklı-Arpacı-Mürsel Birliği” topraklarının ortak özellikleri; eski nehir teraslarının alüviyal depozitleri üzerinde 
oluşmuş, AC horizonlu, fazla kireçli, yüzey horizonlarında köşeli blok strüktür gelişmesine karşın yüzeyaltı ho-
rizonları masiftir. Aynı fizyografik ünitede yer alan Arıklı, Arpacı ve Mürsel serilerinin birbirlerinden farkı renk 
ve kil içerikleri ile farklı büyüklükte çatlaklar oluşturmalarıdır. Arıklı serisi toprakları, fazla miktarda kil içerirler, 
derin çatlaklar oluştururlar, yüzeyde grimsi kahve, yüzey altında zeytini kahve renklidir. Arpacı serisi toprakları 
ince tekstürlüdür, yüzeyde grimsi kahve, yüzey altında ise sarımsı kahve renklidir. Mürsel serisi topraklarının 
üst horizonları ince, alt horizonları orta tekstürlü, yüzeyde koyu kahve olan renk, yüzey altında zeytini kahve-
dir. “Çanakçı-Oymaklı Birliği” topraklarının ortak özellikleri genç nehir teraslarının alüviyal depozitleri üzerinde 
oluşmuş, AC horizonlu, tüm profilleri çok kireçli genç topraklardır. Yüzeyde zayıf gelişmiş köşeli blok strüktüre 
sahiptirler. Çanakçı serisi toprakları, orta-kaba tekstürlü, renkleri grimsi kahvedir.

2.3 Araştırmada Kullanılan Bitki Çeşitleri

Tarla denemesinde, “A-3127 Asgrow” soya ve “Panda” buğday çeşitleri kullanılmıştır. Buğday çeşidinin başakları 
sık, beyaz ve kılçıklıdır. Başak uzunluğu 8-10 cm’dir. Daneler kırmızı renkte olup, genellikle sert görünümlüdür. 
1000 dane ağırlığı 34-36 g’dır. Orta erkenci bir çeşittir. Sarı pasa dayanıklı, kahverengi pasa orta derecede duyar-
lıdır. Ekmeklik kalitesi iyidir. Verimi yüksek olup, geniş adaptasyon kabiliyeti vardır. Uygun ekim zamanı kasım 
ayıdır (Özel ve Biçer, 1992).

2.4 Soya Nodozite Bakteri Kültürü

İlk yıl soya ekiminde tohumlar, Bradyrhizobium japonicum  bakterisinin CB 1809 suşu ile hazırlanmış kültür ile 
aşılanarak ekilmişlerdir.

2.5 Tarla Deneme Metodu

 Deneme Konuları:

1. R. japonicum’un işlenmemiş topraktaki sayısal değişimi,

2. R. japonicum’un buğday ekili topraktaki sayısal değişimi,

3. R. japonicum’un anızı yakmadan soya ekilmiş topraktaki sayısal değişimi,

4. R. japonicum’un anızı yakılarak soya ekilmiş topraktaki sayısal değişimi,

5. R. japonicum’un ikinci kez buğday ekilmiş ve anızı yakılmayan topraktaki sayısal değişimi,

6. R. japonicum’un ikinci kez buğday ekilmiş ve anızı yakılan topraktaki sayısal değişimi,

Çakılı olarak yürütülen deneme için 132 m2 alan seçilmiş ve bu alan parseller arasında 2’şer m bırakılarak 36 m2’lik 
(6x6) 3 parsele ayrılmıştır. Bu alanın tümüne ilk yıl soya nodozite bakteri kültürü ile aşılanmış soya tohumları ekil-
miştir. Böylece daha sonra takip edilecek olan Bradyrhizobium japonicum bakterisi toprağa verilmiştir. Soya, 75 
cm sıra arası ve 10 cm sıra üzeri olacak şekilde mibzerle ekilmiştir. Ekimden önce toprak analizlerine göre, deneme 
alanına 12 kg da-1 P2O5 triple süperfosfat gübresi, çizel ve gobldisk çekilerek toprağa verilmiş ve sonra diskharrow 
ve tapan çekilmiştir. Soyanın ekimi Mayıs ayında yapılmıştır. Bitki büyüme döneminde gerekli ilaçlama, sulama, 
ot alma ve çapalama işlemleri yapılmıştır. Sulama, çıkışın temini için ve bitkinin gelişme durumuna bağlı olarak, 
sap oluşumunda, çiçeklenmeden önce ve dane bağlama devresinde tava usulü yapılmıştır. Denemenin hasadı, bit-
kilerin yaprakları sararıp, daneleri sertleştiği zaman Ekim ayında elle yapılmıştır. 

Soya hasadından sonra birinci parsele hiç bir işlem yapılmamıştır. Diğer iki parsele ise buğday ekilmiştir. Buğday 
ekilen bu iki parsele, 12 kg da-1 P2O5 fosforlu gübresi ekimden önce ve 23 kg da-1 N azotlu gübresi, 1/3’ü ekimde 
(tohum yatağına mibzerle), 1/3’ü kardeşlenme başında ve 1/3’ü kardeşlenme sonunda (kış içerisinde parsellere 
serpme olarak) olmak üzere 3 defada verilmiştir. Buğday tohumları m2’ye 400 dane düşecek şekilde 17 cm sıra 
arası ile Kasım ayında ekilmiştir. Kışın azot uygulamalarında bitki üzerinde çiğ olmamasına dikkat edilmiş, ayrıca 
parsellerden su göllenmesini önlemek amacı ile su tahliyeleri yapılmıştır. İlkbahar yağışlarının yeterli olmadığı 
durumlarda çiçeklenmeyi takiben süt olum sırasında kontrollu olarak tüm parsellere eşit miktarda su verilmiştir. 
Bitkiler Haziran ayında orakla hasat edilmiştir. 
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Buğday hasadından sonra, bu iki parselden birinde anız yakılarak, diğerinde yakılmayarak  Haziran da  tekrar soya 
ekilmiştir. Ancak bu ekimde tohumlar bakteri kültürü ile aşılanmamıştır. Soyanın hasadından sonra, bu iki parsele 
yine buğday ekilmiş ve hasattan sonra, bir önceki yıl anız yakılan üçüncü parselde yine anız yakılmıştır.

2.6 Sera Deneme Metodu

Tarla denemesinin yürütüldüğü alandan, soya ekiminden önce, her parselin 0-20 cm derinliğinden kompoze toprak 
örnekleri alınarak toprakta Bradyrhizobium japonicum bakterisi olup olmadığı sera denemesi ile kontrol edilmiştir. 
Kontrol sonucu hiçbir bitkide nodül oluşmadığı gözlenince bu alana deneme kurulmuştur. Soya aşılanarak ekilmiş 
ve iki ay sonra bitkilerde nodül kontrolü yapılmıştır. Tarla denemesinden iki ayda bir toprak örnekleri alınarak 
EMS (En Muhtemel Sayı) metodu ile Bradyrhizobium japonicum bakteri sayısı izlenmiştir.

Toprak Örneklerinin Alınmasında İzlenen Yöntem

Örnekler, her parselin 5 ayrı yerinden ve 0-20 cm derinlikten burgu ile alınmış ve laboratuvarda karıştırılarak her 
parsel için tek numune haline getirilmiştir. Her parselde yeni bir burgu kullanılarak bulaşma önlenmiştir. Örnekler 
kullanılıncaya kadar +4°C’de muhafaza edilmiştir. Örneklerde % nem tayini yapılmıştır (Beck ve ark., 1993).

Sera Denemelerinde Kullanılan Leonard Şişe-Kavanoz Sisteminin Hazırlanması

Sistemin üst ünitesi için 700 ml kapasiteli şişelerin tabanları kesilmiş ve düzeltilmiştir. Sistemin alt kısmı için 10 
cm çapında kavanozlar kullanılmıştır. Tabanları kesilen şişeler, boyun kısımları kavanozun içinde kalacak şekilde 
başaşağı yerleştirilmiş ve uyumun tam olması için kavanozun ağzı pamukla sarılmıştır. Şişe ağzının kavanoz ta-
banından 3-4 cm yukarıda olmasına özen gösterilmiştir. Kavanozun içine inecek şekilde şişenin içine fitil yerleş-
tirilip, şişenin ağzından kumun akmasını önlemek için fitilin çevresi pamuk ile sarılmıştır. Fitiller kullanılmadan 
önce yıkanıp kaynatılarak yumuşatılmıştır. Sistemin alt ünitesine 5 kat sulandırılmış azot içermeyen Jensen besin 
çözeltisi konmuştur. Besin çözeltisi de konmuş sistemin üstü petri kapağı ile kapatılıp, ambalaj kağıdı ile tümü 
sarılarak otoklavda 121οC’de 3 saat sterilize edilmiştir (Vincent, 1970).

 Tohumların Sterilizasyonu ve Çimlendirilmesi

Tohumlar 250 ml’lik steril erlenmayerlere konularak önce az deterjanlı su ile 3 dakika çalkalanmış ve sonra da su 
ile çalkalanmıştır. Tohumlar, dış yüzeylerinin sterilizasyonu için %5’lik H2O2 çözeltisi ile 20 dakika çalkalanmıştır. 
Sterilize edilen tohumlar %0,75 agar bulunan su agarı petrilerinde 28οC’de 3 gün inkübasyonla çimlendirilmiştir 
(Gürbüzer, 1978).

Sera Denemelerinin Yürütülmesinde Yapılan İşlemler

Hazırlanan toprak örneklerinden, hava kuru üzerinden 100 gr tartılıp, içinde 900 ml FTS (Fizyolojik tuzlu su) 
bulunan erlene konularak mekanik karıştırıcıda karıştırıldıktan sonra; içerisinde 9 ml FTS bulunan tüplerde 10-8 
seviyesine kadar seyreltilmiştir. Diğer yandan, sterilize edilmiş Leonard Kavanoz Sistemlerinin her birine, aseptik 
şartlarda çimlendirilmiş 3’er tane tohum ekilmiş ve her tohuma 1’er ml dilüsyonlardan ilave edilmiştir. Aşılama-
dan sonra herhangi bir bulaşmayı önlemek için kavanozların üzeri steril çakılla örtülüp seraya konmuştur. 10-8 

seviyesine kadar her dilüsyon basamağı için 4 adet kavanoz kullanılmıştır. Ekimden 1 hafta sonra bitkiler 2’ye 
seyreltilmiştir. Sera denemelerinin hasadı dikimden 4 hafta sonra yapılmıştır.

En Muhtemel Sayı (EMS) Metoduna Göre Topraktaki Canlı Bradyrhizobium japonicum Sayısının Belirlenmesi

Bitki hasadında köklerde oluşan nodozite sayısına bakılmaksızın, nodozite olup olmadığına göre Leonard kava-
nozları (+) ya da (-) olarak değerlendirilmiştir. Denemeler sonunda nodozite oluşan kavanozların toplam sayısı 
kullanılarak, En Muhtemel Sayı Tablosundan bulunan değer, aşağıdaki formülde yerine konularak topraklardaki 
Bradyrhizobium japonicum sayıları hesaplanmıştır (Somasegaran ve Hoben 1985).

1 gr toprakta bulunan sayı (EMS)=m*d/v

m: Tablodan bulunan değer

d: En düşük dilüsyon basamağı

v: Her tohum için kullanılan hacim (ml)
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2.7 Laboratuvar Analiz Metotları

Tarla deneme alanından alınan toprak örneklerinde aşağıda verilen bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlemek 
üzere analizler yapılmıştır.

Su ile doygunluk (%), Richards (1954) tarafından bildirildiği şekilde toprağa doyuncaya kadar saf su ilave edilerek 
tayin edilmiştir.

Toprak reaksiyonu (pH), Richards (1954) tarafından bildirildiği şekilde hazırlanan su ile doygun toprakta cam 
elektrotlu pH metre ile tayin edilmiştir.

Toplam tuz (%), Kondaktivite aleti ile su ile doygun toprakta elektriksel geçirgenlik ölçülerek tayin edilmiştir (Soil 
Survey Staff 1951). 

Kalsiyum karbonat (%), Sheibler kalsimetresi ile tayin edilmiştir (Çağlar 1949).

Organik madde (%), Richards (1954) tarafından bildirildiği şekilde, modifiye edilmiş Walkley-Black metodu ile 
tayin edilmiştir (Ülgen ve Ateşalp 1972).

Bitki tarafından alınabilir fosfor, Olsen ve ark. (1954) tarafından geliştirilen ve ekstrakt eriyiği 0.5 M sodyum 
bikarbonat (pH=8.5) olan metot ile tayin edilmiştir.

Bitki tarafından alınabilir potasyum, Ekstrakt eriyiği olarak 1 N amonyum asetat (pH=7.0) kullanılarak ekstrakte 
geçen potasyum miktarı fleym-fotometrede ölçülerek bulunmuştur (Richards 1954).

3. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA

Tarla denemesinin yürütüldüğü alandan, soya ekiminden önce, her parselin 0-20 cm derinliğinden kompoze toprak 
örnekleri alınarak toprakta Bradyrhizobium japonicum olup olmadığı sera denemesi ile kontrol edilmiştir. Deneme 
sonunda yapılan kontrollerde, hiç bir bitkide nodozite oluşmadığı gözlenince bu alana deneme kurulmuştur. Soya 
aşılanarak ekilmiştir. Ekimden 2 ay sonra bitkilerde nodozite kontrolleri yapılmış ve nodülasyonun, dolayısı ile 
aşılamanın başarılı olduğu görülmüştür.  Yine, 2. yıl, aşılanmadan ekilen soya bitkisinde de nodülasyon kontrolleri 
yapılmış ve aşılanmadan ekilmesine rağmen, ilk ekimdeki aşılama nedeni ile nodülasyon gerçekleşmiştir. 

Tarla denemesi alanından soya ekiminden önce ve 0-20 cm’den alınan örneklerde yapılan toprak analiz sonuçları-
na göre; su ile doymuşluk %55-59 (killi tın), toplam tuz %0.051-0.065 (tuzsuz), pH 7.74-7.77 (nötr-hafif alkali), 
kireç kapsamı %32.4-33.0 (çok kireçli), bitkilere yarayışlı fosfor 3.87-5.15 kg da-1 P2O5 (az) ve potasyum 77.0-
91.3 kg da-1 K2O (yüksek) ve organik madde % 1.67-1.70 (az)’dır.

Sera denemeleri sonuçlarından hesaplanan parsellere göre Bradyrhizobium japonicum sayıları, örneklerin alındığı 
zamanlar ve toprakların durumu Çizelge 3.1, 3.2 ve 3.3’te verilmiştir. 

Araştırmanın başlangıcından sonuna kadar 2 ayda bir alınan toplam 17 örnekle sera denemeleri kurulmuş ve 
Bradyrhizobium japonicum sayıları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; aşılı soya ekilip, hasattan sonra boş 
bırakılan I.Parseldeki (Soya hasadından sonra işlenmemiş, boş bırakılmış toprak) Rhizobium sayıları 0.6*101 ile 
5.8*104 arasında değişmektedir (Çizelge 3.1). Çizelgenin incelenmesinden görülebileceği gibi, soya hasadından 
iki yıl sonra dahi 103 seviyesinde sayı elde edilmiş, ancak bu sayılar, iklime (mevsime) bağlı bir seyir göster-
memiştir. Yine de yaz aylarında, kış aylarına göre daha yüksek sayı elde edildiği söylenebilir. En soğuk ay olan 
Ocak ayında,   5.8*102, 3.1*101 adet bakteri sayılırken; sıcak aylardan olan Ağustos ayındaki sayılar, sırası ile, 
1.0*104 ve 5.8*103 olmuştur. Bu sonuçlara göre, aşılanarak soya ekilen, ama daha sonra işlenmeyen topraklarda, 
Bradyrhizobium japonicum’un canlılığını 3 yıl boyunca devam ettirdiği, ancak iki yıldan sonra ,eğer, soya ekimi 
yapılacaksa, aşılama yapma zorunluluğu olduğu söylenebilir.

II.Parseldeki sayılar ise; 0.6*101 ile 3.1*103 arasındadır. Bu parselde soyadan sonra buğday-soya ekim sistemi 
uygulanmıştır. Bu incelemeden görüleceği gibi; ilk yıl soya ekiminden sonra buğday ekilen topraktaki sayılar çok 
düşük bulunmuş, ama buğday hasadından sonra tekrar soya ekildiğinde ve bu soyadan sonra yine buğday ekildiği 
dönemlerde sayılar artarak 103 seviyelerine çıkmıştır. Bu şekilde ekim nöbeti uygulanan topraklarda da, ilk aşıla-
madan sonra, en az iki yıl soya bakterisinin toprakta bulunabileceği ve uygun sayıda olacağı, bu yüzden aşılama 
yapılmasına gerek olmayacağını söylemek mümkündür. Bu sonuç, Altuntaş ve ark.’nın (1997), çalışması ile uyum-
ludur. Daha sonraki sayımlarda ise sayılar düşmüş ve 103 seviyesinde sayı elde edilmemiştir. 
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Çizelge 3.1 Örnek alma zamanı, toprağın durumu ve Bradyrhizobium japonicum sayısı  (I. Parsel) 

Örnek 
Sırası Örnek alma tarihi Toprağın ekim durumu

Nodüllü bitki 
sayısı

EMS (adet g-1 
toprak)

1 24 Ekim 96 Soya hasadından sonra 5 3.1*101

2 7 Ocak 97 Boş 10 5.8*102

3 11 Mart 97 Boş 16 1.7*104

4 14 Mayıs 97 Boş 4 1.7*101

5 18 Haziran 97 Boş 18 5.8*104

6 21 Ağustos 97 Boş 15 1.0*104

7 6 Kasım 97 Boş 10 5.8*10 2

8 20 Ocak 98 Boş 5 3.1*10 1

9 25 Mart 98 Boş - -
10 27 Mayıs 98 Boş 2 0.6*10 1

11 4 Ağustos 98 Boş 14 5.8*10 3

12 16 Eylül 98 Boş 8 1.7*102

13 26 Kasım 98 Boş 10 5.8*102

14 14 Ocak 99 Boş 6 5.8*101

15 16 Mart 99 Boş 2 0.6*101

16 19 Mayıs 99 Boş 10 5.8*102

17 2 Ağustos 99 Boş 2 0.6*101

III.Parseldeki sayılarda 0.6*101  ve 3.1*104  

arasında değişmektedir (Çizelge 3.3). Bu parselde, II.parselden farklı olarak, buğday hasadından sonra anız yakma 
işlemi uygulanmış ve bu işlemin Bradyrhizobium japonicum sayısına etkisi irdelenmiştir. Bu çizelgede, bir kez ve 
sonraki yıl ikinci kez anız yakılan toprakta, Bradyrhizobium japonicum’un sayısal değişimi görülebilir. Elde edilen 
sonuçlara göre anızın yakılması Rhizobium sayısını azaltmaktadır. Haziran da anız yakılmadan önce 1.7*102 olan 
sayı, anız yakıldıktan hemen sonra 1.0*102’ye düşmüştür. Fakat, Haziran da anızın yakılması ile azalan sayı, 2 ay 
sonra, Ağustos ta 5.8*102 olmuş, daha sonraki sayımlarda ise 103 seviyesine çıkmıştır. İkinci defa uygulanan anız 
yakma işleminden sonra da benzer sonuç alınmış; anız yakmadan önce 3.1*104 olan sayı, anız yakma işleminden 
hemen sonra alınan örneklerle kurulan denemede 1.7*103 olarak bulunmuştur.  Anız yakma işlemi sonucu azalan 
sayı, bir önceki yıl olduğu gibi, 2 ay sonra 3.1*103 olmuştur. 

Çizelge 3.2. Örnek alma zamanı, toprağın durumu ve Bradyrhizobium japonicum sayısı (II. Parsel)        

Ö r n e k 
Sırası Örnek alma tarihi Toprağın ekim durumu Nodüllü bitki sayısı EMS (adet g-1 toprak)
1 24 Ekim 96 Soya hasadından sonra 3 1.0*101

2 7 Ocak 97 Buğday ekili - -
3 11 Mart 97 Buğday ekili 5 3.1*101

4 14 Mayıs 97 Buğday ekili - -
5 18 Haziran 97 Buğday hasadından sonra 8 1.7*102

6 21 Ağustos 97 Soya ekili 13 3.1*103

7 6 Kasım 97 Soya hasadından sonra 13 3.1*10 3

8 20 Ocak 98 Buğday ekili 12 1.7*10 3

9 25 Mart 98 Buğday ekili 12 1.7*10 3

10 27 Mayıs 98 Buğday ekili 9 3.1*10 2

11 4 Ağustos 98 Buğday hasadından sonra 9 3.1*10 2

12 16 Eylül 98 Boş 8 1.7*102

13 26 Kasım 98 Boş 13 3.1*103

14 14 Ocak 99 Boş 6 5.8*101

15 16 Mart 99 Boş 8 1.7*102

16 19 Mayıs 99 Boş 9 3.1*102

17 2 Ağustos 99 Boş 2 0.6*101
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İşlenen ve ekim yapılan topraklarda (Parsel 2 ve 3), işlenmeyen toprağa (Parsel 1) göre  daha uzun süre (Sırasıyla 
4 ve 6 ay) 103 seviyesinde R. japonicum  sayılmıştır. Üçüncü parselde; anız yakma işlemine rağmen, Ocak da bile 
1.7*103 adet/gr toprak R. japonicum olması dikkat çekicidir. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Çukurova koşullarında soya ekilirken aşılama yapılmalıdır. Bir defa uygulanan 
aşılama işlemi ile toprağa verilen Bradyrhizobium japonicum bakterileri, en az iki yıl uygun sayıda toprakta bu-
lunmaktadırlar. Bu nedenle sonraki soya ekimlerinde, aşılama işlemine gerek yoktur. Ancak ilk aşılamadan iki yıl 
sonraki soya ekiminde, tohumları uygun bakteri kültürü ile aşılamakta yarar vardır. Bu süreden sonra, topraktaki 
canlı bakteri sayısı kritik seviye olan 103’den aşağı düşmektedir. Anız yakmanın bakteriler üzerine olan olumsuz 
etkisi, bir süre devam etmekte ve zaman içinde anız yakılmayan topraktakilerle hemen hemen aynı seviyeye gel-
mektedir. Yani, anız yakmanın, Çukurova koşullarında, soya nodozite bakterileri üzerine olan olumsuz etkisi çok 
önemli değildir. Buna rağmen anız yakmanın diğer ve daha önemli sakıncaları, asla unutulmamalıdır.

Çizelge 3.3. Örnek alma zamanı, toprağın durumu ve Bradyrhizobium japonicum sayısı (III. Parsel)

Ö r n e k 
Sırası Örnek alma tarihi Toprağın ekim durumu

Nodüllü bitki 
sayısı EMS (adet g-1 toprak)

1 24 Ekim 96 Soya hasadından sonra 15 1.0*104

2 7 Ocak 97 Buğday ekili - -
3 11 Mart 97 Buğday ekili 4 1.7*101

4 14 Mayıs 97 Buğday ekili - -

5 18 Haz. 97 Buğday hasadından sonra

a.y.ö a.y.s. a.y.ö a.y.s.

8 7 1.7*102 1.0*102

6 21 Ağus. 97 Soya ekili 10 5.8*102

7 6 Kasım 97 Soya hasadından sonra 16 1.7*10 3

8 20 Ocak 98 Buğday ekili 11 1.0*10 3

9 25 Mart 98 Buğday ekili 9 3.1*10 2

10
27 Mayıs 98 Buğday ekili 11 1.0*10 3

11 4 Ağus. 98 Buğday hasadından sonra
a.y.ö a.y.s. a.y.ö a.y.s.
17 12 3.1*104 1.7*103

12 16 Eylül 98 Boş 13 3.1*103

13 26 Kasım 98 Boş 12 1.7*103

14 14 Ocak 99 Boş 12 1.7*103

15 16 Mart 99 Boş 8 1.7*102

16 19 Mayıs 99 Boş 4 1.7*101

17 2 Ağustos 99 Boş 2 0.6*101

a.y.ö. : Anız yakılmadan önce

a.y.s. : Anız yakıldıktan sonra
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KATI ATIK DEPONİ ALANI YER SEÇİMİNDE 
JEOLOJİK VERİLERİN KULLANILMASI*

Dağıstanlıoğlu, Celal

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun-Ordu Karayolu 17. km Tekkeköy/Samsun, celal066@gmail.com

Özet

Günümüzde bilgi teknolojileri yaşadığımız bilgi çağınında bir gereği olarak birçok farklı alanlarda kullanılmak-
tadır. Mekanlara bağlı, yer ve konuma dayalı bilgilerin yönetilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) önemli rol 
oynamaktadır. Bunun yanında CBS ve uzaktan algılama teknolojileri; okul, hastane, yeni yerleşim bölgeleri veya 
katı atık deponi alanları gibi belirli parametreleri taşıması gereken yer seçimi çalışmalarının, planlama sürecinde 
ve ileri safhalarda yapılan değerlendirmeler sırasında geleneksel metotlara oranla üstünlük gösteren araçlardır. 

Yapılan çalışmada Eğirdir İlçesi için CBS ortamında ilçeye ait jeolojik haritadan fay hattı ve ana materyal haritaları 
sayısallaştırılmıştır. Bu haritalar Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKVT) kullanılarak ve harita Basit Ağır-
lıklı Toplama Metoduna (BATM) göre değerlendirilmiştir. Yapılan analizler (intersect, buffer, ölçme) sonucunda 
Eğirdir ilçesi için katı atık deponi alanı olmaya uygun alanlar belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Katı atık deponi alanı, Eğirdir, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. 

Use Of Geological Datas By Geographic Information System (Gıs) In Site Selection Of Solıd  
Waste Landfıll Area 

Abstract

Knowledge technologies have been used in different studies in modern scientific era. Geographic Information Sys-
tems (GIS) have an important role for managing knowledge based on locations and coordinates. Also GIS systems 
and remote sensing technologies have superior traits comparing to traditional methods during the evaluation in 
planning and post planning stages of site selection workings which should be had certain criteria as school, hospi-
tal, new settlement areas and disposal areas. 

In the study conducted for Eğirdir town in GIS from geological map of the main material map and fault line map 
have been digitized. These maps were evaluated with Multi-Criteria Decision Making (MCDM) and by Simple 
Weighted Collection Method (SWCM). As a result of the analyzes (intersect, buffer, measurement) it was determi-
ned  for Eğirdir town suitable landfill areas. 

Keywords: Solid waste landfill area, Eğirdir, Geographical Information  Systems, Multiple Criteria Decision 
Making Techniques.

*Doktora Tez çalışmasının bir bölümünden hazırlanmıştır.
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1. GİRİŞ

Dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, sanayileşme ve kentleşme ile 
birlikte insanlar birçok çevre problemleri ile karşı karsıya kalmaktadır. Bu problemler içerisinde miktarı ve içeriği 
hızla artan katı atıklar gelmektedir. Katı atıkların çevreye olan zararlı etkileri genel olarak; depolama alanında olu-
şan toksik etkili sızıntı sularının yeraltı ve yerüstü sularına karışarak kirletmesi, depolama alanında oluşan zararlı 
gazların (metan, amonyak, hidrojen sülfit, nitrojen vb.) atmosfere ve yandan sızma ile yeraltına geçmesi, tozun ve 
kötü kokuların rüzgârla atmosfere karışması, zararlı maddelerin bitki ve gıda maddelerine geçmesi ve epidemik 
(bulaşıcı) hastalıkların yayılması seklinde ortaya çıkmaktadır.

Bu yaklaşım sürecinde üretilen katı atıkların depolanması için yeterli ve uygun alanların bulunması da önem arz 
etmektedir. Türkiye’de depolama sahalarının seçimi yürürlükte olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (KAKY) 
hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Katı atık miktarını azaltacak, ayrıca enerji ve hammadde dönüşümünü 
düzenleyecek yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Diğer olumsuz koşullarla birlikte düzenli depolama sahaları-
nın seçim sürecinde sıklıkla karşılaşılan problemlerin basında yer seçimi aşamasında karşılaşılan politik ve idari 
kısıtlamalar, çalışmalar sırasında finansal ve çevresel açıdan yerel otoritelerin (belediyeler) yeterli bilgiye sahip 
olmaması gelmektedir (Anonim 2000). 

Yaşadığımız bilgi çağında, bilgi teknolojisi çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle mekanlara bağlı, yer 
ve konuma dayalı bilgilerin yönetilmesinde (CBS) ekonomik, politik, sosyal ve kültürel kaynakların yönetimi 
ve entegrasyonu gibi karmaşık analiz gerektiren uygulamalarda önemli rol oynamaktadır (Akbaş ve ark., 2008). 
Bunun yanında CBS ve uzaktan algılama teknolojileri; okul, hastane, yeni yerleşim bölgeleri veya katı atık deponi 
alanları gibi belirli parametreleri taşıması gereken yer seçimi çalışmalarının, planlama sürecinde ve ileri safhalarda 
yapılan değerlendirmeler sırasında geleneksel metotlara oranla üstünlük gösteren araçlardır.

Yerel yönetimler, özel şirketler ve farklı bilim dallarında akademisyenler atık yönetimi konusunda CBS ve Uzak-
tan Algılama (UA) kullanılarak geliştirilen yöntemler ile başarılı sonuçlar elde edilmekte ve oldukça detaylı ça-
lışmalar gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmalarda geniş bir alanda deponi alanı olmaya uygun yerlerin tespiti, 
bunların hacminin ve dolayısı ile depolama kapasitesinin belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Eğirdir ilçesi gerek meyvecilik yapılan alan açısından gerekse üretim ve ekonomiye katkısı açısından önemli bir 
yere sahiptir. Ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanununa göre Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında be-
lirlenen 6 adet sulak alan olup, bunlardan 4 tanesi uluslararası öneme sahiptir.  Bunlardan Eğirdir Gölü’de Sulak 
Alan Koruma Bölgeleri arasındadır.

Eğirdir ilçesi önemli bir yer olmasına rağmen, ilçede katı atık deponi alanı ile ilgili olarak yer sorunu bulun-
maktadır. Daha önceki yıllarda deponi alanı olarak kullanılan alan, çevresel ve görsel olumsuzluklarından dolayı 
kapatılmıştır. Mevcut şartlarda ilçede toplanan katı atıklar Isparta’ya götürülmektedir. Zaman ve ekonomik açıdan 
kayıplara neden olan bu durumun ortadan kaldırılması için katı atık deponi alanı Eğirdir için vazgeçilmez olmuş-
tur. Yapacağımız çalışmada Eğirdir için en uygun deponi alanı CBS kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Materyal

Çalışma alanı Eğirdir ilçesidir. Bu çalışmada 1/25000 ölçekli jeoloji haritası kullanılmıştır. 

Eğirdir ilçesinin sınırlarını içerisine alan jeoloji haritası 20 adet paftadan oluşmaktadır. Kullanılan pafta listesi 
aşağıda verilmiştir.

L25-c4, L25-d3, M25-a2, M25-a3, M25-b1, M25-b2, M25-b3, M25-b4, M25-c1, M25-c2, M25-c3, M25-c4, 
M25-d2, M25-d3, M26-a1, M26-a2, M26-a3, M26-a4, M26-d1, N25-d1’dir.

Jeoloji haritası fay hatları ve ana materyal haritaları üretilmiştir. Tüm bu verilerin bilgisayar ortamına aktarılması, 
sayısallaştırılması ve analizleri için ArcGıs 9.3 ve Erdas 8.4 yazılımları kullanılmıştır.

2.2. Metot

Çalışma katı deponi alanları için yer belirlemede önemli olan kriterlerin CBS ortamına harita katmanları halinde 
aktarılması, çakıştırılması, sorgulanması, analiz edilmesi ve metodolojik yaklaşımlara göre uygun alanların belir-
lenmesi temeline dayanmaktadır. 
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Sayısal ve CBS özellikli bir veri tabanı oluşturulması temel aşamayı oluşturmaktadır.  Bölge ile ilgili detay ver-
ilerin farklı format ve ölçeklerde elde edilebileceği için öncelikle veri girişini takiben, coğrafi verilerde sayısal-
laştırma ve ölçek birlikteliği sağlanmıştır. Girdi özellikli verilerin indeks değerleri ya da ağırlık değerleri bölgeler 
düzeyinde değişebilmektedir. Bu nedenle, her parametreye ait verilerin ağırlık değerlerine göre indeks değeri ata-
ması yapılmıştır. 

Yapılacak çalışma 5 temel aşamadan oluşmaktadır. Çalışmanın aşamaları aşağıda verilmiştir (Şekil 1.1).

Şekil 1.1. Çalışmanın aşamaları

1. aşama: Çalışmada kullanılacak 1/ 25.000 ölçekli 20 paftadan oluşan jeolojik harita Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir.

2. aşama: CBS de kullanılan yazılımlardan ArcGıs 9.3 yazılımını ArcView modülünde haritaların sayısallaştırması 
yapılmıştır. Jeolojik haritadan; fay hattı çizgi formatında, ana materyal poligon formatında sayısallaştırılmıştır.

3. Aşama: Fay hattı; uzunluğu, yerleşim alanlarına uzaklığı, Ana materyal; ismi, yüzölçümü, özellikleri elde edil-
miştir.

4. aşama: Eğirdir için tespit edilen katı atık deponi alanı yer seçim kriterleri ve bu kriterlere ait sınıflandırma ile 
sınıflar için belirlenen puanlamalar Çizelge 1.1’de verilmiştir.

Çizelge 1.1. Eğirdir katık deponi alanı için yer seçim kriterleri ve uygunluk değerleri

Kriterler
Eğirdir Katı Atık Deponi Alanı

Sınıflar Puan

Je
ol

oj
i

Ana Materyal

Ofiyotik kaya
Volkanit
Killi kireçtaşı
Dolamit
Çökel kaya
Alüvyon

10
8
6
4
2
1

Fay Hattı

>500
250-500 m
150-250 m
<150 m

5
3
1
0

Elde edilen her bir kriter uygunluk derecesine göre sınıflara ayrılmış ve indeks değerleri (puanlama) verilmiştir. 

Bu index değerleri oluşturulan mekansal analiz modeline göre birleştirilmiştir. Her birleştirme aşamasında uygun-
luk sınıfları tekrar oluşturulmuştur. Her birleştirme (intersect) analizi sırasında öznitelik tablosunda bu birleştirme 
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ile ortaya çıkan indeks değerleri için tekrar toplam değerleri gösteren öznitelik tablosunda bir sütun açılarak indeks 
değerleri kaydedilmiştir. 

Elde ettiğimiz veri tabanı, deponi alanı tespiti için analizi yapılmıştır. Veri tabanındaki harita katmanlarının her 
biri için bilgileri girilerek topolojisi oluşturulmuş ve katmanların ilişkilendirme işlemleri yapılmıştır. Bu çalışmada 
yapılan analizler ise; overlay, buffer ve ölçme analizleridir.

Ölçme analizi: Her bir harita katmanı yada çakıştırılmış topolojik yapıya sahip konumsal yada konumsal olmayan 
veri setinin bilgiye dönüştürülmesi amacıyla yapılacak sayma, miktar ve uzaklık belirleme, alanı hesabı ve süzme 
gibi her türlü basit ölçme işlemleri kullanılmıştır.

Overlay: aynı koordinat sistemi içerisinde bulunan farklı coğrafi özelliklere sahip harita katmanlarının üst üste 
çakıştırılarak bütünleştirilmesi overlay (konumsal birleştirme analizi) olarak adlandırılır (Yomralıoğlu, 2005). 

Buffer (Tampon): herhangi coğrafi bir detayın çevresindeki diğer coğrafi detaylara olan uzaklıklarının irdelen-
mesini esas alan bir konumsal analizdir. Tampon analiz olarak da adlandırılan işlemde, referans kabul edilen bir 
coğrafi detayın etrafında istenen uzaklıkta poligon özelliği taşıyan yeni bir tampon bölge oluşturulur. Bu bölgeye 
rastlayan diğer coğrafi detaylar isteğe bağlı olarak sorgulanırlar (Yomralıoğlu, 2005). Fay hattı, akarsu ve göl gibi 
harita katmanlarında 25-1000 m lik tampon bölgeler oluşturulmuştur.  

5. Aşama: Eğirdir ilçesi için katı atık deponi alanı için uygun alan/alanlar belirlenerek ve tematik haritalar oluş-
turulmuştur. Çakıştırma işlemi sonucunda elde edilen bilgiler ve veriler harita haline getirilecektir. SAW (Simple 
Additive Weighting) yöntemine göre mekansal yorumlamalar yapılarak sonuç haritaları oluşturulmuştur.

Sonuç haritasında belirlenen alanlarda Eğirdir ilçesinin 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak katı atık deponi alanını için 
nüfus projeksiyonu oluşturularak yeterli alan hesaplaması aşağıda ayrıntılı olarak yapılmıştır.

Eğirdir katı atık deponi alanını 30 yıllık olarak planlanmış ve nüfus projeksiyonu 30 yıla göre yapılmıştır.

Nüfus projeksiyonu oluşturulurken İller Bankası metodu kullanılmıştır. Yürürlükte olan iller bankası içme suyu 
talimatnamesine göre yerleşim merkezlerinin içme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanmasında esas olan 
gelecekteki nüfusları şu şekilde hesap edilir: 

P= ((Ys/Yi)a/2-1)x100

P= Nüfus artış yüzdesi 

Ys= Son nüfus sayım sonucu

Yi= İlk nüfus sayımı sonucu

a= Son nüfus sayımı ile ilk sayım arasındaki yıl farkı

P çoğaltma katsayısının 1 den küçük çıkması halinde P=1, 3 den büyük çıkması halinde P=3 ve 1 ile 3 arasında bir 
sayı çıkması halinde ise bulunan sayı aynen alınır. 

Çoğalma kat sayısı belirlendikten sonra aşağıdaki formülle yerleşim merkezinin 30 yıl sonraki nüfusu hesap edilir 
(Samsunlu, 2005).

Nüfus (yıl)= (1+(P /100))(Son nüfus sayımı-yıl)x İlk nüfus

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Eğirdir ilçesi jeoloji haritası 1/25000 ölçekli MTA’dan temin edilen 20 adet paftadan oluşmaktadır. Bu paftalar 
sayısallaştırılarak jeoloji haritası elde edilmiştir. Elde edilen bu haritadan ana materyal ve fay hatları haritaları 
üretilmiştir.  

3.1. Ana Materyal

Şekil 3.1’de görüldüğü gibi jeoloji haritasından elde edilen ana materyal haritası 6 sınıfta ele alınmıştır. Bunlar; 
alüvyon, çökel kaya, dolamit, killi kireçtaşı, volkanik ve ofiyotik kayadır. 
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Şekil 3.1. Eğirdir ilçesinin ana materyal sınıfları haritası (Anonim, 2010)

Alüvyon ve kireçtaşı yatakları su adsorpsiyonu için yüksek potansiyele sahip oldukları için deponi alanı yeri için 
uygun değildir. Buna karşın ofiyotik kaya ise geçirimsizliği yüksek olduğu için en uygun ana kaya olarak değer-
lendirilmiştir. 

Katı atık deponi alanı kurulacak yerin zemininin sağlam ve geçirimsiz olması açısından o yerin ana kaya veya 
ana materyalinin bilinmesi önemlidir. Bu konu ile ilgili Adeli (2011)’in çalışmasında mağmatik kayaçlar, tortul 
kayaçlar, metamorfik kayaçlar, fay hattı olmayan geçirimsiz alanları uygun alan olarak değerlendirmiştir. Diğer bir 
çalışmada Şener (2010), volkanik, tortul (flysch), ofiyolit ve metamorfik olarak sınıflandırılmıştır. 

Yapılan değerlendirmede bu sınıflara atanan puanlamalar ve her bir sınıfa ait alanlar Çizelge 3.1’de gösterilmiştir.

Çalışma alanı incelendiğinde;  sırasıyla alüvyon 126,52 km2 (% 8,85)’lik alanda 1 uygunluk derecesi ile, çökel 
kaya 140,05 km2 (% 9,80)’lik alanda 2 uygunluk derecesi ile, dolamit 629,67 km2 (% 44,06)’lik alanda 4 uygun-
luk derecesi ile, killi kireçtaşı 1,15 km2 (% 0,08)’lik alanda 6 uygunluk derecesi ile, 124,57 km km2 (% 8,72)’lik 
alanda 8 uygunluk derecesi ile ve en uygun ana materyal olarak değerlendirilen ofiyolitik kaya 119,03 km km2 (% 
8,33)’lik alanda 10 uygunluk derecesi ile değerlendirilmiştir.  

Çizelge 3.1. Eğirdir ilçesinin ana materyal haritası sınıfları ve uygunluk değerleri 

Ana Materyal 
Alan 

(km2) %
Uygunluk 
değerleri

Alüvyon 126,52 8,85 1

Çökel kaya 140,05 9,80 2

Dolamit 629,67 44,06 4

Killi kireçtaşı 1,15 0,08 6

Volkanit 124,57 8,72 8

Ofiyolitik kaya 119,03 8,33 10

Göl ve dereler 287,16 20,16 -

TOPLAM 1428,15 100,00
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Bunun yanında ana materyallerin deprem iletkenliği ile ilgili olarak kayma dalga hızları Çizelge 3.2’de gösteril-
miştir. Kayma dalga hızı değeri büyük olan zemin gruplarının deprem iletkenliği de düşük olarak görülmektedir.

Çizelge 3.2. Zemin gruplarının kayma dalga hızı (Anonim, 2007)
Zemin
Grubu Zemin Grubu Tanımı

Kayma Dalgası Hızı
(m/s)

(A)

1. Masif volkanik kayaçlar ve ayrışmamış sağlam metamorfik kayaçlar, 
sert çimentolu tortul kayaçlar............................................
2. Çok sıkı kum, çakıl.........................
3. Sert kil ve siltli kil...........................

> 1000
> 700
> 700

(B)

1. Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, 
süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul 
kayaçlar…………………………………
2.Sıkı kum, çakıl................................
3. Çok katı kil ve siltli kil…………………..

700─1000
400─700
300─700

(C)

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik 
kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar…
2. Orta sıkı kum, çakıl........................
3. Katı kil ve siltli kil…………………….....

400─700
200─400
200─300

(D)

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon 
tabakaları.......
2. Gevşek kum..................................
3. Yumuşak kil, siltli kil.......................

< 200
< 200
< 200

3.2. Fay Hattı
Jeoloji haritasından fay, bindirme fay ve belkili fay olarak üç farklı fay tipi haritası üretilerek (Şekil 3.2) elde 
edilen sayısal fay hatlarına buffer (tampon) analizi ise Şekil 3.3’ de verilmiştir. 

Şekil 3.2. Eğirdir ilçesinin fay hatları haritası (Anonim, 2010)
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Yapılan buffer analizinde; fay hatlarına 150 m’ye kadar olan mesafede oluşturulan tampon bölge uygun olmayan 
alan olarak belirlenmiştir. Bu alanda katı atık deponi alanı yapılamayacağı için 0 uygunluk değeri verilmiştir.  
150-250 m arasında oluşturulan alan nispeten çok az uygundur ve 1 değeri verilmiştir. 250-500 m arasında 
oluşturulan alan ise uygundur ve 3 değeri verilmiştir. Diğer geri kalan ve 500 m den sonra oluşan alanda ise 
deponi alanı için en uygun alan olup 5 değeri verilmiştir.

Şekil 3.3. Eğirdir ilçesinin fay hattı buffer analizi haritası (Anonim, 2010)

3.3. Depolama alanı büyüklüğü

Nüfus katı atık üretim miktarındaki en önemli değişkenlerden birisidir. Eğirdir için en uygun katı atık yönetim 
sisteminin tayini ve depolama yerinin büyüklüğünün tayin edilebilmesi için nüfus verileri toplanmalı ve nüfus 
projeksiyonu dikkatlice yapılmalıdır.

Nüfus projeksiyonunun oluşturulabilmesi için kullanılan çeşitli istatistiksel nüfus tahmin yöntemleri vardır. Bunlar 
arasında en yaygın kullanılanlardan biri “İller Bankası Metodu”dur. Bu metotla yapılan nüfus değerleri ve çoğalt-
ma katsayısı (P) değeri aşağıdaki formülle hesaplanır.

P= ((Ys/Yi)a/2-1)x100

P= Nüfus artış yüzdesi 

Ys= Son nüfus sayım sonucu

Yi= İlk nüfus sayımı sonucu

a= Son nüfus sayımı ile ilk sayım arasındaki yıl farkı

“P” çoğaltma katsayısının 1 den küçük çıkması halinde P=1, 3 den büyük çıkması halinde P=3 ve 1 ile 3 arasında 
bir sayı çıkması halinde ise bulunan sayı aynı alınmaktadır. Eğirdir için P değeri Çizelge 3.1’ de görülmektedir.
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Çizelge 3.1. Eğirdir ilçesinin nüfus projeksiyonuna göre P değeri

Yıl Nüfus Yıllar P(%)
1970 9.650 1970-2010 1,76
1975 9.799 1975-2010 1,97
1980 12.415 1980-2010 1,50
1985 14.265 1985-2010 1,24
1990 15.828 1990-2010 1,03
2000 16.905 2000-2010 1,40
2010 19.417 - -

Toplam 8,90
Ortalama 1,48

Eğirdir’in 2010 yılından itibaren gelecek 30 yıla ait nüfus tahmini ise aşağıdaki formülde P değerinin yerine kon-
ması ile bulunmuştur (Çizelge 3.2). 

Nüfus (yıl)= (1+(P /100))(Son nüfus sayımı-yıl)x İlk nüfus

Çizelge 3.2. Eğirdir ilçesinin 30 yıllık nüfus projeksiyonu
 

Depolama alanının büyüklüğü hesaplanırken nüfus projeksiyonu kadar ortaya çıkan katı atık miktarı da önemlidir. 
Eğirdir İlçe’sinin katı atık miktarı 2009 yılında toplam 6145,95 ton, 2010 yılında 7740,50 ton ve 2011 yılında 
9321,55 ton tespit edilmiştir. Kişi başına düşen atık miktarını hesaplamak için en yüksek değer esas alınarak he-
saplama yapılmıştır.

Buna göre;

Kişi Başına atık miktarı = 9321550 kg /19799 kişi

       = 470,81 kg/kişi/yıl 

Günlük katı atık miktarı ise= 470,81/365

        = 1,29 kg/kişi/gün

Düzenli depolama alanlarında katı atıkların sıkıştırıldıktan ve yerleştirildikten sonraki yoğunluğunun 548 kg/m3 

olacaktır (Tchobanoglous et. al., 1993). 30 yıllık bir depolama kapasitesine sahip alan olması dikkate alındığında 
toplam katı atık miktarı 385.567,76 ton ve toplam hacmi 703.590,81 m3 olacaktır. Oluşan bu atık miktarını depo-
layacak alan ise;

Yükseklik yaklaşık 15 m düşünülürse (Karagüzel ve ark., 2003) 

Gerekli alan  = 703.590,81/15

   = 46.906 m2 

   = 0.0469 km2 bir alana ihtiyaç vardır.
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4. SONUÇ

Ülkemizde yaşanan katı atık yönetimi ile ilgili sorunlar değerlendirildiğinde, genel olarak düzenli depolama alanı 
için uygun yer seçimi öne çıkmaktadır. Ülkelerin gelişmesi ve eğitimin yaygınlaşması ile birlikte çevre bilinci 
artmıştır. Buna paralel olarak insanlar da yanlış yer seçimine karşı tepki göstermektedirler. 

Bu amaçla çalışma alanına ait jeoloji haritasından  kriter tespit edilmiştir. Kriterleri gösterir haritalar CBS orta-
mında hazırlanmış ve ağırlıklı değerleri belirlenmiştir. Hazırlanan bu haritaların çakıştırma (bindirme) analizleri 
yapılarak en yüksek ve en az uygunluk haritası elde edilmiştir (Şekil 4.1).

 
Şekil 4.1. Eğirdir ilçesi uygunluk haritası

Çalışmada ele alınan kriterler içerisindeki doğal ve kültürel alanlar 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında, 
yerüstü su kaynakları Su kirliliği Kontorol Yönetmeliğinin 18, 19 ve 20. maddelerindeki kısa, orta ve uzun mesa-
feli koruma alanlarında öngörülen mesafeler, erozyon ve yerleşim alanlarına uzaklık KAKY katı atık deponi alanı 
yer seçimi ile ilgili olan 24. maddesi, seçilen alanının depolama kapasitesi aynı yönetmeliğin 25. maddesi dikkate 
alınarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında Çevre ve Orman Bakanlığı’nın hazırlatmış olduğu “Katı Atık Bertaraf 
Sahaları İçin Yer Seçimi Kriterlerini İçeren Kontrol Listesi” de göz önünde bulundurulmuştur.

Elde edilen sonuç haritası uygunluk derecelerine göre 5 sınıfa ayrılmıştır (Çizelge 4.1). Çizelgeden de anlaşılacağı 
gibi çalışma alanı içerisinde depolama yer seçimi için oldukça büyük bir alan mevcuttur.

 Çizelge 4.1. Eğirdir ilçesinin katı atık deponi alanı sonuç haritası uygunluk sınıfları

Sınıflar 
Sınıf 

indeksi Alan (km2) % Uygunluk 
derecesi

1 0-3 94,12 6,59 Çok uygun

2 4-6 135,25 9,47 Uygun 

3 7-10 699,65 48,99 Orta Derece 
Uygun

4 11-13 180,38 12,63 Uygun değil

5 14-15 42,42 2,97 Hiç uygun değil

Göl - 276,35 19,35

TOPLAM 0-15 1428,15 100,00

Deponi alanı için en uygun olarak belirlenen alan yaklaşık 174 km2 gibi büyük bir yer kaplamaktadır. Bu alan aynın 
zamanda toplam alanın % 12,15 ini oluşturmaktadır. Katı atık deponi alanı için yapılan nüfus projeksiyonunda 
ihtiyaç duyulan alan (0.0469 km2) için yeterlidir.
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Bu çalışmada Eğirdir ilçesi merkez yerleşimi için ortak bir katı atık deponi alanı yer belirlenmesi amacıyla;

Deponi alanının fay hattı üzerinde olmaması ya da güvenli bir mesafede bulunması istenmektedir. Sismik aktivi-
teler ile ana kayada meydana gelebilecek çatlaklar deponi alanındaki kirli ve toksik etkiye sahip suların sızma ile 
yer altı sularının kirlenmesine neden olacaktır. Eğirdir ilçeside 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu 
nedenle deponi alanı olarak seçilecek yerin fay hatlarına uzak yerde olması önemlidir. Yapılan farklı deponi alanı 
yer seçimi çalışmalarında da fay hatlarında minimum 100 m uzaklık kabul edilmiş (Adeli, 2011), fay hatları major 
ve minor olarak ele alınmış ve 4 farklı noktada değerlendirilmiştir (Moenninaddini, 2010).

Ayrıca katı atık deponi alanı yer seçimi için uygun alan belirlenmesi çalışmalarında sadece jeolojik harita değil 
alanı ifade eden daha çok harita ve uydu görüntüsü ile değerlendirilmesi daha doğru sonuçlar verecektir. 
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NİĞDE VE NEVŞEHİR KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI EKİM NÖBETİ 
SİSTEMLERİ ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Hüseyin ONARAN1, M. Emin ÇALIŞKAN2, L. Abdullah ÜNLENEN1, Murat NAM1, Ömer GÜÇ1

1Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Niğde, 2Niğde Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

ÖZET

Ülkemizin farklı yerlerinde yetiştirilecek münavebeli yemeklik ve tohumluk patates üretimlerine model oluştur-
ması, bölge topraklarının daha dengeli kullanımı, hastalık ve zararlı gelişiminin daha etkin kontrolünün sağlanması 
ile bölgede sürdürülebilir tarım sisteminin uygulanmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Araştırma çalışmasında Niğde ve Nevşehir yörelerinde uygulanabilecek 18 farklı ekim nöbeti sistemi inceleme-
ye alınmıştır. Niğde Patates Araştırma İstasyonu deneme alanlarında oluşturulan sabit parseller üzerinde, tesadüf 
blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 2002-2013 yıllarında yürütülmüştür.

Patatesin üst üste dikiminden, patatesin içinde bulunduğu ekim nöbeti sistemlerindeki verim durumları, ekim nö-
beti sistemlerinin ortalama brüt gelirleri ve net gelirleri incelenmiştir. Proje çalışmalarında;

İkili münavebe (patates, mısır, patates) / (patates, fasulye, patates) / (patates, buğday, patates),

Üçlü münavebe (patates, mısır, soya fasulyesi, patates) / (Patates, fasulye, sarımsak, patates) / (patates, ayçiçeği, 
bezelye, patates), 

Dörtlü münavebe (patates, buğday, fasulye, mısır, patates) / (patates, fasulye, şeker pancarı, buğday, patates) / 
(patates, nohut, buğday, fasulye, patates) ve 

Altılı münavebe (patates, fasulye, şeker pancarı, buğday, fasulye, ayçiçeği, patates) / (patates, buğday, fasulye, 
mısır, buğday, nohut, patates) / (patates, Macar fiği, ayçiçeği, kolza, Macar fiği, mısır, patates ) sistemlerinde en 
yüksek net gelirlere ulaşılmıştır.

Her ekim nöbeti sistemi içerisinde, ikili, üçlü, dörtlü ve altılı olarak döngüsünü tamamlayan ekim nöbeti sis-
temlerinde topraktaki değişmeleri izlemek için, bitki besin elementlerinin durumu ve hastalık zararlıların seyri 
yönünden toprak analizleri yaptırılmıştır. Üst üste patates dikiminin yapıldığı parsellerde demir, çinko ve mangan 
eksikliği yanında, pazarlanabilir yumru oranında da diğer münavebe sistemlerine göre belirgin düşüş gözlenmiştir. 
Yine hastalık ve zararlılar yönünden yapılan analizlerde, özellikle patateste nematod yönünden olumsuz bir du-
rumla karşılaşılmamıştır.

Anahtar kelimeler: Patates, ekim nöbeti, brüt gelir, net gelir

Studies Conducted On Different Crop Rotation Systems On Potato In Niğde And Nevşehir Conditions

ABSTRACT

It is aimed to contribute to sustainable agriculture practices with some implementations such as; cultivation for 
being a crop rotation model for table and seed potato production in different parts of our country, more balanced 
use of soil, more efficient control of pest and diseases.

18 different crop rotation systems examined in this research for Niğde and Nevşehir conditions. Trials were con-
ducted according to randomized block design with 3 replications in trial fields of Niğde Potato Research Station in 
2002-2013 yield status of potato, gross and net income of potato in crop rotation systems were examined. In this 
study;
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Dual crop rotation (potato, corn, potato) / (potato, bean, potato) / (potato, wheat, potato), 

Triple crop rotation (potato, corn, soybean, potato) / (potato, bean, garlic, potato) / (potato, sunflower, pea, potato)

Four crop rotation (potato, wheat, bean, corn, potato) / (potato, bean, sugar beet, wheat, potato) / (potato, chick-
pea, wheat, bean, potato) and 

Six crop rotation (potato, bean, sugar beet, wheat, bean, sunflower, potato) / (potato, wheat, bean, corn, wheat, 
chickpea, potato) / (potato, vetch, sunflower, rape, vetch, corn, potato) 

These systems had the highest net income. 

Soil analysis have been done for plant nutrients, pests and disease in order to observe the changes in completed 
cycle dual, triple, four and six crop rotation systems. Deficiency of iron, zinc and manganese and also reduction in 
marketable potato rate were observed in consecutive potato production areas. On other pest and disease analysis, 
nematode in potato was not encountered.

Key words: Potato, crop rotation, gross income, net income

GİRİŞ

Ülkemize 1850’li yıllarda girdiği kabul edilen patates, geçen süre içerisinde oldukça geniş bir alana yayılmıştır (Şe-
nol, 1971). Ülkemizde 1999 yılında 220.000 hektar alanda patates dikimi yapılmış ve 6.000.000 ton üretim ile dünya-
nın en önemli patates üreticisi ülkelerinden biri konumuna ulaşılmıştır. 2012 yılında 172.087 hektar alanda 4.795.122 
ton üretim gerçekleşirken, 2013 yılında 125.030 hektar alanda 3.948.000 ton üretim gerçekleşmiştir (Anonim, 2014). 
2013 yılında bir önceki yıla göre patates üretim alanında %37,6 ve üretim miktarında %21,5 oranında düşüş gözlen-
miştir. Üretim miktarında yaşanan düşüş patates fiyatlarının yüksek seyretmesine neden olmuştur.

Günümüzde ülkemizin hemen her bölgesinde az veya çok patates tarımı yapılmakla birlikte, patates üretimimizin 
büyük çoğunluğu başta Niğde ve Nevşehir olmak üzere Orta Anadolu bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu illerimizde 
patates yetiştiriciliği açısından çok ideal olan toprak ve iklim özellikleri, oldukça yüksek verim ve gelir elde edil-
mesine imkan sağlamıştır. Yörede patatese alternatif olabilecek ürünlerden tahılların patatese göre daha düşük 
gelir sağlaması, şekerpancarı tarımının da devlet kontrolü altında bulunması nedeniyle pek çok üretici patates 
dikimine yönelmiştir. Buna bağlı olarak da bu yörelerimizde patates tarımı çok hızlı bir gelişme göstermiş ve ekim 
desenlerinin en önemli bitkisi haline gelmiştir. Yüksek verim ve ekonomik gelir sağlayan bir ürün olarak bu yöre-
lerde patatesin dikim frekansının gittikçe artması nedeniyle, zaman içerisinde hastalık ve zararlı populasyonlarının 
yoğunlaşması yanında toprağın fiziksel ve kimyasal yapısındaki değişmelerle birlikte verim ve gelir düşüklüğü 
sorunu yaşanmaya başlanmıştır. Zaman içerisinde patatesin alternatifsiz bir ürün konumuna ulaşması, 2012 yılı 
üretimlerinde olduğu gibi, bazı yıllarda pazar sorunları yaşanmaya başlamasına ve üreticilerin zor durumda kalma-
sına yol açmaktadır. Bütün bu olumsuz gelişmelerin sonucunda, üreticilere son yıllarda patates ile ekim nöbetine 
girebilecek alternatif ürünlerin tavsiye edilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılan çalışmaların tamamında ekim nöbeti uygulamasının toprakta bulunan hastalık ve zararlı gelişimi üzerine 
etkileri incelenmiş ve bunlar patateste verim ve kalite değişimleri ile ilişkilendirilmiştir (Honeycutt, 1988). Ya-
pılan çalışmalar göstermektedir ki, ekim nöbeti uygulaması her koşulda, verim ve kalite üzerine olumlu etkide 
bulunmaktadır (Muthoni ve Kabira, 2010). Ancak ekim nöbeti sisteminin etkinliği yörede yaygın olan hastalık ve 
zararlı etmenlerinin yoğunluğuna, ekim nöbetinde kullanılan ürünlere ve yörelerin diğer ekolojik koşullarına göre 
değişiklik gösterebilmektedir (Khurana, 1992; Kalburtji ve Mamolos, 2000).

Özellikle son yıllarda bölgede patates üretim alanlarında patates siğili (Synchytrium endobioticum) hastalığının 
lokal alanlarda görülmesi patates üretimini önemli ölçüde tehdit etmektedir. Hastalıklı alanlar 6968 sayılı Zirai 
Karantina ve Zirai Mücadele Kanunu ve Patates Siğili ile Mücadele Tebliği gereği karantinaya alınarak, patates ve 
yumrulu bitkiler ile fidan ve fide üretimine yasaklanmıştır. Hastalık, tohumluk ve toprak ile bulaştığından, temiz 
alanlara yayılmaması için uygulanabilecek tek etkili yöntem ekim nöbeti ve temiz tohumluk kullanımı olarak gö-
rünmektedir. Son yıllarda tohumluk ve yemeklik patates üretimlerinin düzenlenmesi amacıyla çıkarılan yönetme-
liklerde; yemeklik patates üretim alanlarında 2 yıl, sertifikalı tohumluk patates üretim alanlarında 3 yıl, ön temel 
ve temel sınıfta üretilecek tohumluklar için beş yıl patates dikilmemiş olması şartı getirilmiştir.

Ülkemiz patates dikim alanlarının %30.2 ‘si, üretim miktarının ise %45.3 ‘ünü, Niğde ve Nevşehir illeri karşıla-
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makta iken, son yıllarda bu oranlar, üretim alanında %15,5 ve üretim miktarı %17,5’e düşmüştür (Anonim, 2014). 
Niğde ilinde 2012 yılında 5.093 çiftçi ailesi geçimini patatesten sağlarken, 2013 yılında 4110 çiftçi ailesi geçimini 
patatesten sağlamıştır (Anonim, 2014). Bu araştırma ile Orta Anadolu koşullarında, Ülkemizin farklı yerlerinde 
yetiştirilecek münavebeli yemeklik ve tohumluk patates üretimlerine model oluşturması, bölge topraklarının daha 
dengeli kullanımı, hastalık ve zararlı gelişiminin daha etkin kontrolünün sağlanması ile bölgede sürdürülebilir 
tarım sisteminin uygulanmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Diğer önemli bir amacı ise yukarıda bah-
sedilen yönetmelikler doğrultusunda, ülkemizin yemeklik ve tohumluk patates üretimi yapılan diğer ana ürün 
bölgelerine ekim nöbeti uygulamaları için de bir model oluşturmaktır.

MATERYAL VE METOT

Proje çalışmaları, 2002-2013 yıllarında Enstitü deneme alanlarında oluşturulan sabit parseller üzerinde yürütül-
müştür. Tarla denemeleri, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemelerde 
parsel büyüklüğü 5.6 m x 10 m = 56 m2 olarak düzenlenmiş ve parsel yerleri sabitlenmiştir. Projede Niğde ve 
Nevşehir yörelerinde uygulanabilecek 18 farklı ekim nöbeti sistemi incelemeye alınmıştır (Çizelge 1).

Denemenin kurulduğu yerin toprakları tınlı, organik madde orta, fosforca yüksek, potasyumca zengin, kireçli ve tuz-
suz yapıda olup, alkali karakter göstermektedir. Niğde ili, iklim özellikleri bakımından tipik karasal iklime sahiptir. 
Niğde ilinin uzun yıllar yağış ortalaması 343,8 mm olup, yağış dağılımı patatesin yetişme dönemi olan ve suya en 
fazla ihtiyaç duyduğu yaz aylarında çok düşük olmakta, en fazla yağışlar ilkbahar ve kış aylarında görülmektedir. 
Uzun yıllar sıcaklık ortalaması 11 0C’dir. En kurak ve en sıcak aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır (Anonim, 2014).

Çizelge 1- Farklı Dikim Frekanslarına Göre Uygulanan Farklı Ekim Nöbeti Sistemleri

Dikim 
Frekansı

Uygulama Sıra 
No Ekim Nöbeti Sistemleri

01:01 1 Patates + patates

01:02

2 Buğday + patates / Buğday + kabak (çerezlik) + patates*
3 Fasulye + patates / Fasulye + sarımsak + patates*
4 Ayçiçeği + patates / Ayçiçeği +  bezelye + patates*
5 Mısır + patates / Mısır + soya fasulyesi + patates*

01:03

6 Buğday + fasulye + patates
7 Ayçiçeği + buğday + patates
8 Kolza + ayçiçeği + patates
9 Ayçiçeği + nohut + patates
10 Macar fiği + mısır + patates

01:04

11 Buğday + fasulye + mısır + patates
12 Fasulye + şeker pancarı + buğday + patates
13 Kolza + ayçiçeği + Macar fiği + patates
14 Nohut + buğday + fasulye + patates

01:06

15 Buğday + fasulye + mısır + buğday + nohut + patates
16 Fasulye + şeker pancarı + buğday + fasulye + ayçiçeği + patates
17 Macar fiği + ayçiçeği + kolza + Macar fiği + mısır + patates
18 Nohut + buğday + Macar fiği + mısır + fasulye + patates

* 2012 yılında ikili ekim nöbeti sitemleri üçlüye çıkarılmış ve patates öncesi kabak (çerezlik), sarımsak, bezelye, 
soya fasulyesi ekim nöbetine dahil edilmiştir.

Çalışmada patates çeşidi olarak yörede yaygın üretimi yapılan sertifikalı tohumluk kademesinde Agria çeşidi kulla-
nılırken, buğday, kolza ve Macar fiği gibi kışlık bitkilerin yanında, yazlık kolza, fasulye, ayçiçeği, mısır, nohut, şeker 
pancarı, gibi yazlık ürünler kullanılmıştır. 2012 yılından itibaren kabak (çerezlik), sarımsak, bezelye ve soya fasul-
yesi ekim nöbetine dahil edilmiştir. Çalışmanın birinci yılında kalibrasyonun sağlanması açısından bütün parsellere 
patates dikimi 10 Mayıs 2002 tarihinde 70 X 30 cm sıklıkta yapılmıştır. Yumrular hasat olgunluğuna ulaştığında 18 
Ekim 2002 tarihinde ortadaki 6 sıra (48 m2) hasat edilmiş, kenarlardaki birer sıra kenar tesiri olarak ayrılmıştır. Hasat 
edilen yumrular üzerinde gerekli ölçüm ve tartım işlemleri yapılmıştır. Hasat sonrasında patates yumruları üzerinde 
istatistiki olarak değerlendirmeler de yapılmıştır. Deneme süresince iklim özellikleri patates bitkisinin büyüme ve 
gelişmesi üzerine olumsuz etkide bulunmamıştır. Nematolojik yönden patateste zararlı olabilecek bitki paraziti ne-
matodlara rastlanmamıştır. Yapılan değerlendirmelerde patates verimi yönünden parseller arasında istatistiki açıdan 
fark bulunamamış, bütün parsellerde kalibrasyon sağlanmış ve ekim nöbeti çalışmaları başlatılmıştır.
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Çalışmada farklı yıllarda denemeye giren bitkilerin ekim/dikim zamanları, ekim/dikim normları ve hasat zamanla-
rı çizelge 2’ de ve 2002 - 2013 yıllarında 12 yıl süreyle yürütülen ekim nöbeti çalışmalarında araştırmaya konu olan 
ürün gruplarının birim fiyatları da Çizelge 3’ de verilmiştir. Dekara brüt gelir ve net gelir hesaplamaları Çizelge 
3’ de verilen satış fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır. Brüt gelir hesaplamasında; ürünün hasat dönemindeki satış 
fiyatı ile dekardan alınan miktarı çarpılarak ulaşılırken, net gelire dekara yapılan masraflar ve ürün destekleri brüt 
gelirden düşülerek hesaplanmıştır. Çalışmada 2002-2013 yılları araştırma sonuçları,  patatesin münavebeye gir-
diği parsellerde münavebe döngüsünü tamamlayan uygulamalar, MSTATC istatistik paket programı kullanılarak, 
tesadüf blokları deneme desenine göre analiz edilmiş ve istatistiki olarak farklı olan ortalamalar L.S.D. (%5)’ ye 
göre gruplandırılmıştır.

Çizelge 2. Farklı Yıllarda Denemeye Giren Bitkilerin Ekim/Dikim Zamanları, Ekim/Dikim Normları ve Hasat Zamanları

Münavebe Bitkileri

Yıllar
2002-2013 Yılları

Ekim/Dikim Zamanı Ekim/Dikim Normu Hasat Tarihleri
Buğday Ekim -Kasım 23 Kg /da Temmuz
Kışlık Kolza* Ekim -Kasım 25cm x 4cm -10cm Temmuz
Yazlık Kolza Nisan- Mayıs 25cm x 4cm – 10cm Temmuz - Ağustos
Macar fiği Ekim -Kasım 35cm x 2-3 cm Temmuz
Patates Nisan- Mayıs 70cm x 30cm Eylül - Ekim
Mısır Nisan- Mayıs 70cm x 25cm Eylül - Ekim
Fasulye Nisan- Mayıs 60cm x  10cm Eylül - Ekim
Ayçiçeği Nisan- Mayıs 70cm x 40cm Ağustos - Eylül
Nohut Nisan- Mayıs 40cm x 15cm Temmuz - Ağustos
Şeker Pancarı Nisan- Mayıs 45 cm x 8 cm -25cm Ekim - Kasım
Çerezlik Kabak Mayıs 100cm x 50cm Ekim
Bezelye Nisan 40cm x 20cm Ağustos
Soya Fasulyesi Mayıs 45cm x 5cm Ekim
Sarımsak Aralık 25cm x 10cm Temmuz

* Kışlık kolza da çıkış problemleri yaşandığı için, ilkbahar aylarında tekrar yazlık kolza ekimi yapılmış ve kolza-
nın ekim nöbetinde yer alması sağlanmıştır.

Çizelge 3. Yıllara Göre Araştırılmaya Konu Olan Ürün Gruplarının Birim Fiyatları

Bitkiler Çeşitler Yıllara Göre Ürünlerin Birim Satış Fiyatları (TL/KG)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Patates Agria 0,20 0,25 0,25 0,40 0,40 0,40 0,45 0,55 0,60 0,64 0,25 1,50
Buğday Bezostia --- 0,35 0,37 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Buğday Gün-91    0,35 0,40 0,52 0,66 0,52 --- --- --- ---
Buğday Tosunbey --- --- --- --- --- --- --- --- 0,65 0,67 0,68 0,80
Mısır TTM-813 --- 0,31  --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mısır Ant-cin 98   1,00 1,30 1,30 1,20 --- 1,20 1,20 1,50 1,50 1,74
Fasulye Göynük --- 0,80 1,20 1,50 1,50 1,75 1,85 1,85 2,40 3,00 3,00 3,35
Nohut Akçin --- 1,00 1,40 --- --- 1,50 --- 1,50 1,84 2,00 --- 3,35
Ayçiçeği Ç.Sentetik --- 1,50  --- --- --- --- --- --- --- --- --
Ayçiçeği Sambro   0,70 0,64 0,70 1,02 1,05 1,35 1,19 1,17 1,30 1,30
M.fiği --- --- 1,50 --- 1,00 1,50  --- --- 1,50 --- 1,50 1,30 1,35
Kolza Elvis --- 0,40 --- 0,58 0,70  0,80 --- 1,25 --- 1,05 1,10 ---
Ş.pancar Arosa --- --- 0,10 --- --- --- 0,11 ---  --- ---
Ş.Pancar Agnessa --- --- --- --- --- --- --- --- 0,12 --- 0,15 ---
Kabak ---           12,00 ---
Sarmsak ---           2,75 ---
Bezelye Özkaynak           2,00 ---
S.fasulye Arısoy           1,00 ---
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ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Farklı münavebe sistemlerine başlamadan önceki patates gelişimi ve veriminin belirlenmesi açısından ilk yıl bir 
tekerrürde 18 parsel olmak üzere toplam üç tekerrürde 54 parselin tamamına patates dikimi yapılmıştır. Uygula-
ma parselleri arasında tek bitki verimi 752,2-771,9 gr, ortalama yumru ağırlığı 149,4-151,6 gr, kuru madde oranı 
%17,4-%18,9 ve dekara yumru verimi 3337-3567 kg arasında değişiklik göstermelerine rağmen istatistiki olarak 
önemli bulunmamıştır. Çalışmada 2002 yılında çakılı parseller arasında kalibrasyon sağlanmıştır. Ekim nöbeti 
döngüsü tamamlanan 2002-2008 yıllarında 7 yıllık çalışmalar; üst üste patates dikimi, ikili, üçlü, altılı münavebe 
döngüleri ve bu döngülerden sonra patates dikimlerine ait veriler çizelge 4’ de verilmiştir. 

Çizelge 4. 2002-2008 Yılları Arasında 7 Yıllık Döngüsü Tamamlanan Ekim Nöbeti Sistemlerinde elde edilen veriler

US
N

Farklı Ekim Nöbeti Sistemleri IYO (%)
PYO 
(%)

OYV Kg/
da NG (TL.)

ONG 
(TL)

1 Patates(7 yıl üst üste patates) 6,5 a 93,5 b 2684 e 408   e 379  bc
2 Patates, buğday (3 Döngü) + patates 2,2 bcd 97,8 a 3032 bcd 564 bcd 290  de
3 Patates, fasulye (3 Döngü) + patates 1,9 cde 98,1 a 3175 a 629   a 347 c
4 Patates, ayçiçeği (3 Döngü) + patates 1,7 cde 98,3 a 3142 abc 614 abc 271 ef
5 Patates, mısır (3 Döngü) + patates 1,5 de 98,5 a 3155 ab 620 ab 471 a
6 Patates, buğday, fasulye (2 Döngü) + patates 2.0 cde 97,9 a 3108 a-d 599 a-d 314 d
7 Patates, ayçiçeği, buğday (2 Döngü) + patates 2,3 bc 97,7 a 3012 cd 555 cd 241 fgh
8 Patates, kolza, ayçiçeği (2 Döngü) + patates 1,8 cde 98,2 a 3069 a-d 581 a-d 246 fg
9 Patates,ayçiçeği,nohut (2 Döngü) + patates 2,4 bc 97,6 a 3022 cd 560 cd 263 eg
10 Patates, M. fiği, mısır (2 Döngü) + patates 1,4 e 98,6 a 3011 d 555 d 397 b

15
Patates, buğday, fasulye, mısır, buğday, nohut, 
patates (1 Döngü) 2,8 b 97,3 a 3057 a-d 576 a-d 249 fg

16
Patates, fasulye, Ş.pancarı, buğday, fasulye, 
ayçiçeği, patates (1 Döngü) 2,0 cde 98,0 a 3097a-d 594 a-d 208 h

17
Patates, M.fiği, ayçiçeği, kolza, M.fiği, mısır, patates 
(1 Döngü) 2,4 bc 97,6 a 3034 bcd 565 bcd 263 efg

18
Patates, nohut, buğday,  M.fiği, mısır, fasulye, 
patates (1 Döngü) 2,8 b 97,2 a 3012 cd 555 cd 230 gh

 Ortalama 2,4 97,6 3043 570 298
 D.K (%) 17,4 1,3 5,7 6,2 6,7
 LSD (0,05) 0,7 2,3 131,2 59 33,4
 F değeri 26** 2,9* 6,8 ** 6,8** 42,8**

*:p≤0.05, **:p≤0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli, aynı harf grubuna giren değerler %5 önem 
düzeyinde birbirinden farklı değildir. USN: Uygulama sıra numarası, IYO: Iskarta yumru oranı (%), PYO: Pazarla-
nabilir yumru oranı (%), OYV: Ortalama yumru verimi (kg/da), NG: Net Gelir (TL), ONG: Ortalama net gelir (TL)

Çizelge 4’ de görüldüğü gibi; 7 yıl üst üste patates dikiminde yani 1. ekim nöbeti siteminde ıskarta yumru oranı 
artarken (%6,5), pazarlanabilir yumru oranı (%93,5) azalmış, dekara yumru verimi 2684 kg ve dekara net gelir 408 
TL olmuştur. Bu göstergeler üst üste patates dikiminin uzun vadede diğer ekim nöbeti sistemlerine göre olumsuz 
yönlerini göstermiştir. En yüksek dekara yumru verimlerine 3. ekim nöbeti siteminde (3175 kg) ulaşılırken, bunu 
5. (3155 kg) ve 4. (3142 kg) ekim nöbeti sitemleri takip etmiştir. Net gelir yönünden yapılan incelemede birim 
alandan yüksek verim alınan ekim nöbeti sistemleri aynı sıralamada yer almışlardır. Dekara ortalama net gelir yö-
nüne bakıldığında 5. ekim nöbeti sistemi (471 TL) ilk sırada yer almıştır. Bunu 10. (397 TL) ve 1. (379 TL) ekim 
nöbeti sistemleri takip etmiştir. Burada patates ve mısırdan birim alanda fazla verim alınması yanında, kg satış 
fiyatlarının da yüksek seyretmesi patates ve mısırın girdiği ekim nöbetlerini net gelir yönünden avantajlı kılmıştır.

Ekim nöbeti döngüsü tamamlanan 2002-2010 yıllarında 9 yıllık çalışmalar; üst üste patates dikimi, ikili, dörtlü 
ve bu döngülerden sonra patates dikimlerine ait veriler çizelge 5’ de verilmiştir. Döngüsünü tamamlayan ekim 
nöbeti sistemlerinde toprak analizleri yaptırılmıştır. Üst üste patates dikiminin yapıldığı parsellerde demir, çinko 
ve mangan eksikliği yanında, pazarlanabilir yumru oranında da diğer münavebe sistemlerine göre belirgin düşüş 
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gözlenmiştir. Özellikle patateste bitki paraziti nematodlar yönünden yapılan analizlerde olumsuz bir durumla kar-
şılaşılmamıştır.

Çizelge 5 incelendiğinde; 1. ekim nöbeti sisteminde 9 yıl üst üste patates dikiminde ıskarta yumru oranı (%7,2) 
artarken, en düşük ıskarta yumru oranı 11. ve 12. (%2,7) ekim nöbeti sistemlerinde görülmüştür. Iskarta yumru ora-
nın artması pazarlanabilir yumru oranını düşürmektedir. Ortalama yumru verimi arttıkça birim alandan elde edilen 
net gelirlerde artmaktadır. 5. ekim nöbeti sisteminde mısırdan sonra patates dikiminde 2026,8 TL/da net gelir elde 
edilirken, 3. ekim nöbeti sisteminde fasulyeden sonra patates dikiminde 1873,7 TL/da ve üst üste patates dikimi 
yapılan 1. ekim nöbeti sisteminde 1231,5 TL/da net gelir elde edilmiştir. Üst üste patates dikiminde birim alanda 
verimin düşmesi yanında, birim alandan elde edilen net gelir de düşmektedir. Dokuz yıllık ürün deseninin dekara 
ortalama net gelir yönüne bakıldığında 5.ekim nöbeti sistemi 684 TL ile ilk sırada yer almıştır. Bunu 1. (587 TL), 
3. (499 TL) ve 11. (468 TL) ekim nöbeti sistemleri takip etmiştir. Uzun dönemde patates fiyatlarının artıp azalması 
sırlamada önemli olmuştur. Aynı şekilde mısır, fasulye verim ve fiyat durumlarına göre yer aldıkları ekim nöbeti 
modellerinin öne çıkmasında etkili olmuşlardır.

Ekim nöbeti çalışmasının 2002-2012 yıllarına ait 11 yıllık toplam net gelir(TNG), ortalama net gelir (ONG) veri-
leri ile 2012 yılında ekim nöbetine giren ürünlerin brüt gelirleri (BG) ve net gelirleri (NG) çizelge 6’ da verilmiştir.

Çizelge 6’ da görüldüğü gibi; ekim nöbetine 2012 yılında yani çalışmanın 11. yılında giren bitkiler için dekara brüt 
gelir yönünden yapılan incelemelerde 3. ekim nöbeti sisteminde sarımsak dikimleri 1959 TL ve 12. ekim nöbeti 
sisteminde şekerpancarı ekimleri 1918 TL ile ilk sırada yer almışlardır. Bunları 18. ekim nöbeti sisteminde mısır 
1240 TL ve 16. ekim nöbeti sistemindeki fasulye 894 TL ile takip etmişlerdir. 1. ekim nöbeti sistemindeki patates 
dikimleri 759 TL ile bu ürünleri takip etmiştir. Dekara net gelir yönünden yapılan incelemede şeker pancarı 1224 
TL ile ilk sırada, mısır 822 TL ve sarımsak 860 TL ile ikinci sırada yer alırlarken, fasulye 533 TL ve bezelye 518TL 
ile üçüncü sırada yer almışlardır. Ekim nöbetinin ana bitkisi olan patates 2012 yılında fiyatları maliyet fiyatlarının 
altına düşmesinden dolayı net gelir yönünden eksi değer alarak, dekara 645 TL zarar oluşturmuştur. Çalışmanın 11 
yıllık toplam net gelir ve ortalama yıllık net gelir yönünden yapılan incelemesinde 5. ekim nöbeti sitemi ilk sırada, 
3. ekim nöbeti sistemi ikinci sırada 1. ekim nöbeti sistemi (üst üste patates dikimi) üçüncü sırada yer alırlarken, 
16. ekim nöbeti sistemi son sırada kalmıştır. Burada kısa süreli olan ikili ekim nöbeti döngüsü içinde patatesin yer 
alması geliri artırırken, uzun süreli olan altılı ekim nöbeti sisteminde patatesin uzun aralıklar ile yer alması gelirin 
düşmesine neden olmuştur.

Ekim nöbeti döngüsü tamamlanan 2002-2013 yıllarında 12 yıllık çalışmalar; üst üste patates dikimi, başlangıçta 
ikili, 2012 yılından itibaren üçlüye çevrilen, bu döngülerden sonra patates dikimlerine ve diğer ürünlere ait veriler 
çizelge 7’ de verilmiştir.

 
Çizelge 5- 2002-2010 Yılları Arasında 9 yıllık Döngüsü Tamamlanan Ekim Nöbeti Sistemlerinde Elde Edilen Veriler

US
N

Farklı Ekim Nöbeti Sistemleri PYO (%) IYO (%)
OYV (kg/

da)
K.M 
(%)

NG   (TL/
da)

ONG (TL/
da)

1 Patates (9 yıl üst üste patates) 92,8 d 7,2 a 3697 d 18,6 1231,5 d 587,1 b
2 Patates, buğday, patates (3 döngü) 94,4 bcd 5,6 abc 4192 bc 18,9 1528,9 bc 408,2 d
3 Patates, fasulye, patates (3 döngü) 95,0 bcd 5,0 abc 4767 a 18,9 1873,7  a 499,9 c
4 Patates, ayçiçeği, patates (3 döngü) 95,4 abc 4,6 bcd 4172 bc 18,3 1517,2 bc 390,6 d
5 Patates, mısır, patates (3 döngü) 96,2 ab 3,8 cd 5022 a 19,0 2026,8  a 684,2 a

11
Patates, buğday, fasulye, mısır (2 
döngü) + Patates 97,3 a 2,7 d 4376 b 18,2 1638,9 b 468,7  c

12
Patates, fasulye, şeker pancarı, buğday 
(2 döngü) + patates 97,3 a 2,7 d 3955 cd 18,1 1386,5 cd 345,9 e

13
Patates, kolza, ayçiçeği, Macar fiği (2 
döngü) + Patates 93,9 cd 6,1 ab 3845 cd 18,4 1320,6 cd 278,7  f

14
Patates, nohut, buğday, fasulye (2 
döngü) + Patates 96,6 ab 3,4 cd 3874 cd 18,0 1337,9 cd 353,1 e

 Ortalama 95,4 4,6 4211 18,5 1540,3 446,3
 LSD (%5) 2,3 2,3 365,4 0,7 219,2 36,8
 D.K (%) 1,4 28,6 5,0 2,3 8,2 4,8
 F değeri 4,3** 4,3** 13,2** 2,2 13,2** 108**
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*:p≤0.05, **:p≤0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli, aynı harf grubuna giren değerler %5 önem 
düzeyinde birbirinden farklı değildir. USN: Uygulama sıra numarası, PYO: Pazarlanabilir yumru oranı (%), IYO: 
Iskarta yumru oranı (%), OYV: Ortalama yumru verimi (kg/da), K.M: Kuru Madde (%), NG: Net gelir (TL/da), 
ONG: Ortalama net gelir (TL/da)

Çizelge 6. Ekim Nöbeti Çalışmasının 2002-2012 Yıllarına ait 11 Yıllık Gelir Verileri 

US
N Farklı Ekim Nöbeti Sistemleri

2012 yılı 2002-2012 (11 yıl 
ortalaması)

BG (TL/
da)

NG (TL/
da)

TNG (TL/
da)

ONG 
(TL/da)

1 Patates (11 yıl üst üste patates) 759 d - 645f 5336 c 485 c

2 Patates, Buğday (5 Döngü)+ Kabak 840 cd 364 d 4323 fg 393 fg

3 Patates, Fasulye (5 Döngü)+ Sarımsak 1959 a 860 b 5900 b 536 b

4 Patates, Ayçiçeği (5 Döngü)+ Bezelye 574 e 518 c 4228 g 384 g

5 Patates, Mısır (5 Döngü)+ Soya Fasulyesi 354  fg 159 e 7082 a 644 a

6 Patates, Buğday, Fasulye (3 Döngü) +Patates, Buğday 318 g 181 e 4612 ef 419 ef

7 Patates, Ayçiçeği, Buğday, (3 Döngü)+ Patates, 
Ayçiçeği

425 f 157 e 3530 ı 321 ı

8 Patates, Kolza, Ayçiçeği (3 Döngü)+ Patates, Kolza 375 fg 181 e 4065 gh 370 gh

9 Patates, Ayçiçeği, Nohut, (3 Döngü) +Patates, 
Ayçiçeği

396 fg 128 e 3757 hı 342 hı

10 Patates, M.Fiği, Mısır, (3 Döngü) +Patates, M.fiği 201 h 130 e 5153 cd 468 cd

11 Patates, Buğday, Fasulye, Mısır, (2 Döngü)+ Patates, 
Buğday, Fasulye

829 cd 468 c 4970 d 452 d

12 Patates, Fasulye, Ş.pancarı, Buğday (2 Döngü)+ 
Patates, Fasulye, Ş.Pancarı

1918 a 1224a 4938 de 449 de

13 Patates, Kolza, Ayçiçeği, M. Fiği (2 Döngü)+ Patates, 
Kolza, Ayçiçeği

396 fg 128 e 3109  j 283 j

14 Patates, Nohut, Buğday, Fasulye (2 Döngü)+ Patates, 
Nohut, Buğday

316 g 180 e 3559  ı 324 ı

15 Patates, Buğday, Fasulye, Mısır, Buğday, Nohut, 
Patates, Buğday, Fasulye, Mısır, Buğday

320 g 183 e 3469  ı 315 ı

16 Patates,Fasulye,Ş.pancarı,Buğday,Fasulye,Ayçiçeği, 
Patates, Fasulye, Ş.pancarı, Buğday, Fasulye

894 c 533 c 2526 k 230 k

17 Patates, M. Fiği, Ayçiçeği, Kolza, M.Fiği, Mısır, Patates, 
M.Fiği, Ayçiçeği, kolza, M.fiği

198 
h

126 e 2775 jk 252 jk

18 Patates, Nohut, Buğday, M. Fiği, Mısır, Fasulye, 
Patates, Nohut, Buğday, M.Fiği, Mısır

1240 b 882 b 2956 j 269 j

Ortalama 684 320 4238 385
LSD (%5) 82 82 357 32
D.K (%) 7,2 15 5,1 5,1
F değeri 350** 197** 91** 91**

*:p≤0.05, **:p≤0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli, aynı harf grubuna giren değerler %5 önem 
düzeyinde birbirinden farklı değildir. USN: Uygulama sıra numarası, BG: Brüt gelir (TL/da), NG: Net gelir (TL/
da), TNG: Toplam net gelir (TL/da), ONG: Ortalama net gelir (TL/da)

Çizelge 7’ de görüldüğü gibi; ekim nöbetine 2013 yılında yani çalışmanın 12. yılında giren bitkiler için dekara brüt 
gelir yönünden yapılan incelemelerde 5. (5625 TL) ve 4. (5385 TL) ekim nöbeti uygulamalarında patates dikimleri 
ilk sırada yer almışlardır. Bunları 3. (4771 TL) ve 2. (4590 TL) ekim nöbeti uygulamalarında yine patates dikimleri 
ikinci sıraları alırken, 1. (4270 TL) ekim nöbeti uygulaması olan üst üste patates dikimi uygulaması takip etmiştir. 
Dekara net gelir yönünden yapılan incelemede 5. ekim nöbeti uygulamasında patates 3919 TL ile ilk sırada, 4. 
ekim nöbeti uygulamasında patates 3669TL ile ikinci sırada yer alırlarken, 3. (3052 TL) ve 2. (2806 TL) ekim nö-
beti uygulamalarında yer alan patates üçüncü sırada yer almışlardır. Çalışmanın 12 yıllık toplam net gelir yapılan 
incelemesinde 5. ekim nöbeti sitemi ilk sırada, 3. ekim nöbeti sistemi ikinci sırada 4. ve 1. ekim nöbeti sistemi 
(üst üste patates dikimi) üçüncü sırada yer alırlarken, 16. ekim nöbeti sistemi son sırada kalmıştır. Uzun yıllar (12 
yıl) dekara ortalama net gelir yönüne bakıldığında 5. ekim nöbeti sistemi 917 TL ile ilk sırada yer almıştır. Bunu 
3. (746 TL), 4. (658 TL) ve 1. (639 TL) üst üste patates dikimi yapılan ekim nöbeti sistemleri takip etmiştir. Uzun 
dönemde patates fiyatlarının artıp azalması sıralamada önemli olmuştur.
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Burada kısa süreli olan ikili ve üçlü ekim nöbeti döngüsü içinde patatesin yer alması geliri artırırken, uzun süreli 
olan altılı ekim nöbeti sisteminde patatesin uzun aralıklar ile yer alması gelirin düşmesine neden olmuştur. Araştır-
ma çalışmaları ile farklı ekim nöbeti sistemleri uygulaması dahilinde, mısırdan sonra patates ve fasulyeden sonra 
patates dikimlerinde birim alana verimin arttığı önceki yıl çalışmalarında gözlenmiştir. 2013 yılında da bezelye ve 
soya fasulyesinden sonra dikilen patates verimlerinin arttığı görülmüştür. Çalışmanın 2002-2013 yılları arasında 
12 yıllık dekara ortalama net gelir ve toplam net gelir sonuçlarına göre; 5. ekim nöbeti sistemi patates, mısır (5 
döngü)+ soya fasulyesi, patates, 3. ekim nöbeti sistemi patates, fasulye (5 döngü)+ sarımsak, patates, 4. ekim nö-
beti sistemi patates, ayçiçeği (5 döngü)+ bezelye, patates, 1. ekim nöbeti sistemi patates, patates (üst üste patates), 
2. ekim nöbeti sistemi patates, buğday (5 döngü)+ çerezlik kabak, patates, ilk beş sırada yer almışlardır.

Ekim nöbeti döngüsü tamamlanan 2002-2013 yıllarında 12 yıllık çalışmalar; üst üste patates dikimi, başlangıçta ikili, 
2012 yılından itibaren üçlüye çevrilen ve bu döngülerden sonra patates dikimlerine ait veriler çizelge 8’ de verilmiştir.

Çizelge 7. 2013 yılı BG (TL), NG (TL) ve 2002-2013 Yılları  Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinde TNG (TL) ve ONG (TL) sıralaması 

US
N

Farklı Ekim Nöbeti Sistemleri

2013 yılı
2002-2013 (12 yıl 
ortalaması)

BG (TL/
da)

NG (TL/
da)

TNG (TL/
da)

ONG 
(TL/
da)

1 Patates (12 yıl üst üste patates) 4270  c 2327  d 7663 c 639 c
2 Patates, buğday (5 döngü)+ çerezlik kabak, patates 4590  b 2806  c 7129 d 594 d
3 Patates, fasulye (5 döngü)+ sarımsak, patates 4771  b 3052  c 8953 b 746 b
4 Patates, ayçiçeği (5 döngü)+ bezelye, patates 5385  a 3669  b 7896 c 658 c
5 Patates, mısır (5 döngü)+ soya fasulyesi, patates 5625  a 3919  a 11001 a 917 a
6 Patates, buğday, fasulye (3 döngü) +patates, buğday, fasulye 1327  d   666  g 5278 f 440 f

7
Patates, ayçiçeği, buğday, (3 döngü)+ patates, ayçiçeği, 
buğday   548 ef   104  j 3634 hı 303 hı

8 Patates, kolza, ayçiçeği (3 döngü)+ patates , kolza, ayçiçeği   392  f    77  j 4142 g 345 g
9 Patates, ayçiçeği, nohut, (3 döngü) +patates, ayçiçeği, nohut   677  e   401  hı 4159 g 347 g
10 Patates, M. fiği, mısır, (3 döngü) +patates, M. Fiği, mısır 1302  d   804 efg 5957 e 496 e

11
Patates, buğday, fasulye, mısır, (2 döngü)+ patates, buğday, 
fasulye, mısır 1516  d 1019  e 5988 e 499 e

12
Patates, fasulye, şeker pancarı, buğday (2 döngü)+ patates, 
fasulye, şeker pancarı, buğday   540 ef    97  j 5034 f 420 f

13
Patates, kolza, ayçiçeği, M. fiği (2 döngü)+ patates, kolza, 
ayçiçeği, M. fiği   406  f   201  ıj 3311 ı 276 ı

14
Patates, nohut, buğday, fasulye (2 döngü)+ patates, nohut, 
buğday, fasulye 1250  d   589  gh 4148 g 346 g

15
Patates, buğday, fasulye, mısır, buğday, nohut (1 döngü) 
patates, buğday, fasulye, mısır, buğday, nohut   640 ef   365  hı 3834 gh 320 gh

16
Patates, fasulye, ş.pancarı, buğday, fasulye, ayçiçeği (1 döngü), 
patates, fasulye, ş.pancarı, buğday, fasulye, ayçiçeği   404  f   89  j 2615 j 218 j

17
Patates, M. fiği, ayçiçeği, kolza, M. fiği, mısır (1 döngü) patates, 
M. fiği, ayçiçeği, kolza, M. Fiği, mısır 1464  d   966 ef 3741 ghı 312 ghı

18
Patates, nohut, buğday, M. fiği, mısır, fasulye (1 döngü) 
patates, nohut, buğday, M. fiği, mısır, fasulye 1415  d   754 fg 3711 ghı 309 ghı

Ortalama 2029 1217 5455 455
LSD (%5) 270 250 460 38,3
D.K (%) 8,0 12,4 5,1 5,8
F değeri 412** 227** 200** 200**

*:p≤0.05, **:p≤0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli, aynı harf grubuna giren değerler %5 önem 
düzeyinde birbirinden farklı değildir. USN: Uygulama sıra numarası, BG: Brüt gelir (TL/da), NG: Net gelir (TL/
da), TNG: Toplam net gelir (TL/da), ONG: Ortalama net gelir (TL/da)
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Çizelge 8’ in incelenmesinden görüleceği gibi; 1. ekim nöbeti sisteminde 12 yıl üst üste patates dikiminde ıskarta 
yumru oranı (%12,8) artarken, en düşük ıskarta yumru oranı 5. (%3,2), 4. (%3,6) ve 3. (%4,4) ekim nöbeti sis-
temlerinde görülmüştür. Iskarta yumru oranın artması pazarlanabilir yumru oranını düşürmektedir. Pazarlanabilir 
yumru oranı %87,2-%96,8 arasında değişmiştir. En fazla pazarlanabilir yumru oranına 5. (%96,8), 4. (%96,4) ve 
3. (%95,6) ekim nöbeti sistemlerinde ulaşılmıştır. Pazarlanabilir yumru oranının yüksekliği birim alana gelirin 
yükselmesini sağlamaktadır. Ortalama yumru ağırlığı 135,8 – 190,6 gram arasında değişmiştir. En fazla ortalama 
yumru ağırlığı 4. (190,6 gr) ve 5. (184,7 gr) ekim nöbeti sitemlerinde ulaşılmıştır. Üst üste patates dikimlerinde or-
talama yumru ağırlığında (135,8 gr) düşüş gözlenmiştir. Ortalama yumru ağırlığının artması birim alandan alınan 
verimin artmasında önemli bir etkendir. Ortalama yumru verimi dekara 2812-3715 kg arasında değişim göstermiş-
tir. En yüksek dekara yumru verimi 5. ekim nöbeti sisteminde (3715 kg) soya fasulyesinden sonra ve 4. ekim nöbeti 
sisteminde (3555 kg) bezelyeden sonra patates dikiminde ulaşılmıştır. Baklagillerden sonra patates dikimlerinde 
dekara verimlerde artış gözlenmiştir. Baklagillerin ekim nöbetinde yer alması oldukça önemli olduğu ortaya çık-
mıştır. Üst üste patates dikimlerinde yani 1. ekim nöbeti sisteminde dekara 2812 kg yumru verimi alınarak, on iki 
yıllık döngüsü tamamlanan sistemler içinde en düşük verimin alındığı sistem olarak tespit edilmiştir. Burada üst 
üste patates dikimlerinde verim düşüklüğü yaşanacağı açıkça görülmüştür. Patates dikimlerinde ekim nöbetinin 
nedenli önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Üst üste patates dikiminde birim alan veriminin düşmesi yanında, birim 
alandan elde edilen net gelir de düşmektedir. Kuru madde yönünden yapılan değerlendirmelerde, kuru madde 
değerleri %19-%20 arasında değişim göstermiştir. Üst üste patates dikimlerinde ekim nöbeti uygulanan sistemlere 
göre %1 oranında düşüş gözlenmiştir.

Her ekim nöbeti sistemi içerisinde, ikili, üçlü, dörtlü ve altılı olarak döngüsünü tamamlayan ekim nöbeti sistem-
lerinde topraktaki değişmeleri izlemek açısından, bitki besin elementlerinin durumu ve hastalık zararlıların seyri 
yönünden toprak analizleri yaptırılmıştır. 2013 yılında patates hasadından sonra yapılan toprak analiz sonuçları 
Çizelge 9’ da verilmiştir. Analizi yapılan toprak örnekleri 0-30cm arasındaki derinlikten alınmıştır.

Çizelge 8- 2002-2013 Yılları Arasında 12 yıllık Döngüsü Tamamlanan Ekim Nöbeti Sistemlerinde Elde Edilen Veriler

U
SN Farklı Ekim Nöbeti Sistemleri IYO (%) PYO (%) OYA (gr)

OYV (kg/
da)

K.M 
(%)

1 Patates (12 yıl üst üste patates) 12,8 a 87,2 c 135,8 c 2812 c 19,0 b

2
Patates, buğday (5 döngü)+ çerezlik kabak, 
patates 6,6 b 93,4 b 172,9 b 3025 bc 19,8 a

3 Patates, fasulye (5 döngü)+ sarımsak, patates 4,4 c 95,6 a 173,2 b 3146 b 20,0 a
4 Patates, ayçiçeği (5 döngü)+ bezelye, patates 3,6 c 96,4 a 190,6 a 3555 a 19,8 a
5 Patates, mısır (5 döngü)+ soya fasulyesi, patates 3,2 c 96,8 a 184,7 a 3715 a 19,9 a
 Ortalama 6,1 93,9 171,4 3251,0 19,7
 LSD (%5) 1,6 1,6 8,1 272,7 0,5
 D.K (%) 14,1 0,9 2,5 4,5 1,3
 F değeri 63,4** 63,4** 73,5** 20,1** 7,3**

*:p≤0.05, **:p≤0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli, aynı harf grubuna giren değerler %5 önem 
düzeyinde birbirinden farklı değildir. USN: Uygulama sıra numarası, IYO: Iskarta yumru oranı (%), PYO: Pazar-
lanabilir yumru oranı (%), OYV: Ortalama yumru verimi (kg/da), OYA: Ortalama yumru ağırlığı (gr), K.M: Kuru 
Madde (%)

Çizelge 9’ un incelenmesinden görüleceği üzere üst üste patates dikiminde % organik madde miktarında diğer 
ekim nöbeti sistemlerine göre düşüş gözlenmiştir. Başlangıçta %2-2,5 orta seviyede olan organik madde miktarı 
üst üste patates dikimleri ile %0,86 çok az seviye gerilemiştir. Alınabilir fosfor (P2O5) oranları 12,2- 19,3 kg/da 
arasında değişmiş ve değerlendirmede yüksek oranda fosfor sınıfında yer almışlardır. Alınabilir potasyum oranları 
137-185 kg/da arasında değişmiş ve çok yüksek oranda potasyum içeriği olduğu tespit edilmiştir. Tuzluluk yö-
nünden değerler oldukça düşük bulunmuştur. Kireç içeriği (CaCO3) fazla ve çok fazla sınıfta yer almıştır. Demir 
(Fe) yönünden orta grupta yer almıştır. Çinko yönünden (Zn) fazla sınıfta yer almıştır. Mangan (Mn) yönünden az 
sınıfta yer almıştır. Bakır (Cu) yönünden yapılan analizde yeterli oranda bakır bulunmuştur.

Üst üste patates dikiminin yapıldığı parsellerde demir ve mangan eksikliği yanında, pazarlanabilir yumru oranında 
da diğer münavebe sistemlerine göre belirgin düşüş gözlenmiştir. Yine hastalık ve zararlılar yönünden yapılan 
analizlerde, özellikle patateste bitki paraziti nematodlar yönünden yapılan analizlerde olumsuz bir durumla karşıla-
şılmamıştır. Ancak yaş çürüklük (Erwinia) oranında artış görülmüştür. Kalite yönünden yapılan değerlendirmede; 
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üst üste patates dikimi yapılan parsellerde yetiştirilen patateslerde pazarlanabilir yumru oranının düşmesi yanında, 
kuru madde oranında da düşme tespit edilmiştir. Ekim nöbeti uygulanan parsellerde yetiştirilen patateslerde pazar-
lanabilir yumru oranlarında artış gözlenmiştir

Çizelge 9- 2013 Yılında Döngüsü Tamamlanan Ekim Nöbeti Sistemlerinde toprak Analiz Verileri

US
N Farklı Ekim Nöbeti 

Sistemleri
O.M 
(%)

P2O5 
(kg/da

K2O (kg/
da)

Tuz 
(%)

CaCO3 
(%)

Fe 
(ppm)

Zn 
(ppm)

Mn 
(ppm)

Cu 
(ppm)

1
Patates (12 yıl üst 
üste patates) 0,86 b 16,6 a 165,2 b 0,03 ab 24,9 a 1,53 3,4 a 4,3 a 3,8

2

Patates, buğday 
(5 döngü)+ 
çerezlik kabak, 
patates 1,46 a 19,3 a 185,1 a 0,03 a 25,4 a 1,77 3,3 ab 3,9 a 3,4

3

Patates, fasulye 
(5 döngü)+ 
sarımsak, patates 1,36 a 18,6 a 154,8 bc 0,02 b 24,4 ab 1,64 2,6 d 2,9 b 3,4

4

Patates, ayçiçeği 
(5 döngü)+ 
bezelye, patates 1,24 a 17,1 a 146,5 cd 0,02 b 25,2 a 1,74 3,0 bc 2,9 b 3,5

5

Patates, mısır (5 
döngü)+ soya 
fasulyesi, patates 1,43 a 12,2 b 137,0 d 0,02 ab 23,2 b 1,92 2,8 cd 3,9 ab 3,7
Ortalama 1,27 16,7 157,7 0,024 24,6 1,72 3,0 3,6 3,58

 LSD (%5) 0,31 3,1 15,9 0,01 1,6 0,42 0,28 1,0 0,89
 D.K (%) 13,0 9,8 5,4 19,3 3,5 12,7 5,0 15,0 13,1
 F değeri 6,6 8,6** 14,4** 2,6 3,0* 1,3 14,1** 4,3* 0,7

 
SONUÇ 

Araştırma çalışmaları ile farklı ekim nöbeti sistemleri uygulaması dahilinde, mısırdan sonra patates, fasulyeden 
sonra patates, soya fasulyesinden sonra patates ve bezelyeden sonra patates dikimlerinde birim alana verimin 
arttığı gözlenmiştir. Çalışmanın 2002-2013 yılları arasında 12 yıllık dekara ortalama net gelir ve toplam net gelir 
sonuçlarına göre; 5. ekim nöbeti sistemi patates, mısır (5 döngü)+ soya fasulyesi, patates, 3. ekim nöbeti sistemi 
patates, fasulye (5 döngü)+ sarımsak, patates, 4. ekim nöbeti sistemi patates, ayçiçeği (5 döngü)+ bezelye, patates, 
1. ekim nöbeti sistemi patates, patates (üst üste patates), 2. ekim nöbeti sistemi patates, buğday (5 döngü)+ çerezlik 
kabak, patates, ilk beş sırada yer almışlardır.

Ekim nöbeti sistemlerinin ikili, üçlü, dörtlü ve altılı döngüleri kendi grupları içerisinde 12 yıllık ekim nöbetine 
giren bitkilerin dekara verim, ortalama net gelir ve toplam net gelir sonuçlarına göre modeller oluşturulmuştur. 

Araştırma çalışmasının 12 yıllık sonuçlarına göre oluşturulan ekim nöbeti modelleri;

İkili münavebe (patates, mısır, patates) / (patates, fasulye, patates) / (patates, buğday, patates),

Üçlü münavebe (patates, mısır, soya fasulyesi, patates) / (Patates, fasulye, sarımsak, patates) / (patates, ayçiçeği, 
bezelye, patates),

Dörtlü münavebe (patates, buğday, fasulye, mısır, patates) / (patates, fasulye, şeker pancarı, buğday, patates) / 
(patates, nohut, buğday, fasulye, patates),

Altılı münavebe (patates, fasulye, şeker pancarı, buğday, fasulye, ayçiçeği, patates) / (patates, buğday, fasulye, 
mısır, buğday, nohut, patates) / (patates, Macar fiği, ayçiçeği, kolza, Macar fiği, mısır, patates)’ dir.

Her ekim nöbeti sistemi içerisinde, ikili, üçlü, dörtlü ve altılı olarak döngüsünü tamamlayan ekim nöbeti sis-
temlerinde topraktaki değişmeleri izlemek için, bitki besin elementlerinin durumu ve hastalık zararlıların seyri 
yönünden toprak analizleri yaptırılmıştır. Üst üste patates dikiminin yapıldığı parsellerde organik madde, demir 
ve mangan eksikliği yanında, pazarlanabilir yumru oranında da diğer münavebe sistemlerine göre belirgin dü-
şüş gözlenmiştir. Yine hastalık ve zararlılar yönünden yapılan analizlerde, özellikle patateste nematod yönünden 
olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Ancak üst üste patates dikimi yapılan sistemde yaş çürüklük (Erwinia) 
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oranında artış görülmüştür. Kalite yönünden yapılan değerlendirmede; üst üste patates dikimi yapılan parsellerde 
yetiştirilen patateslerde pazarlanabilir yumru oranının %12,8 oranında düşmesi yanında, kuru madde oranında da 
%1 seviyesinde düşme tespit edilmiştir. Ekim nöbeti uygulanan parsellerde yetiştirilen patateslerde pazarlanabilir 
yumru oranlarında % 6,2 - 9,6 artış gözlenmiştir.
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TOPRAKTA ORGANİK KARBON VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİN FARKLI 
TARIMSAL ATIK UYGULAMALARI İLE DEĞİŞİMİ* 
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ÖZET

Bu çalışmada fındık zurufu, çay ve tütün atığı uygulanmış killi tın bünyeli bir toprakta profil boyunca organik kar-
bon (OC) ve elektriksel iletkenlik (EC) değerlerindeki değişimler araştırılmıştır. Sera koşullarında homojen olarak 
hazırlanmış toprak kolonlarının 0-10 cm katmanına tarımsal atık uygulamasından 20, 40 ve 80 günlük inkübasyon 
süreleri sonunda, kolonun 10, 20, 30, 40 ve 50 cm derinliğinden alınan örneklerde OC ve EC değerleri belirlen-
miştir. Deneme süresince OC ve EC değerleri en fazla toprağın 10 ve 20 cm katmanlarında değişim göstermiş bu 
değişim derinlik artıştı ile azalmıştır. Toprak derinliği boyunca OC değerleri kontrole göre genelde tütün < zuruf < 
çay uygulamaları ile artış gösterirken, EC değerleri en fazla tütün atığı uygulamasıyla artmış, bunu sırasıyla çay ve 
fındık zurufu uygulamaları izlemiştir. EC değeri ile OC arasında önemli pozitif korelasyon belirlenmiştir. Toprak 
profili boyunca EC değerlerindeki değişime göre toprak derinliği boyunca ayrışan minerallerin yıkanmasının en 
fazla, düşük C:N oranı ve yüksek mineralizasyon oranı nedeni ile tütün atığı uygulamasında gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fındık zurufu, çay, tütün atığı, toprak profili, OC, EC

Change of Organic Carbon and Electrical Conductivity in The Soil with Different Agricultural Waste Ap-
plications*

ABSTRACT

In this study, changes of organic carbon (OC) and electrical conductivity (EC) values through a clay loam textured 
soil profile were investigated after application of hazelnut husk, tea and tobacco waste. OC and EC values were 
determined in the samples taken from 10, 20, 30, 40 and 50 cm depth of the soil column at the end of 20, 40 and 80 
days incubation periods after the agricultural wastes homogenously applied into 0-10 cm layer of the soil columns 
under the greenhouse condition. The most changes in OC and EC were determined in 10 and 20 cm layers during 
the experiment, and these changes decreased with increasing soil depth. While the OC values usually increased 
with the following order; tobacco<hazelnut husk<tea waste through the soil depth according to the control, the 
EC values increased mostly with tobacco waste application, and then tea and hazelnut husk applications followed 
this application. A significant positive correlation was determined between OC and EC values. The most leaching 
of decomposed minerals were determined with tobacco waste application due to its lower C: N ratio and high 
mineralization rate.

Key Words: Hazelnut husk, tea, tobacco waste, soil profile, OC, EC

* Farklı Orijinli Organik Atıklardan Ayrışan Bazı Mineral Maddelerin Toprak Profili Boyunca Değişimi. Ondokuz 
Mayıs Üniv. Zir. Fak. Toprak Bölümü. Zeynep (KARA) DEMİR Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
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1.GİRİŞ

Toprakta doğal olarak bulunan mineral maddelerin ve gübreler, pestisitler veya çeşitli atıklarla toprağa dışarıdan 
ilave olan diğer mineral maddelerin toprak profili boyunca yıkanması, toprak oluşumundaki olaylar, bitki besleme 
ve yer altı sularının kirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir (Smil, 1999). Kök bölgesinden aşağıya doğru sızan 
suyun miktarına bağlı olarak yıkanan eriyebilir maddeler toprakların derinliklerinde birikebilir ve aynı zamanda 
mevcut olan taban suyunu da kirletebilirler (Saffigna ve Keeney, 1977). 

Besin elementlerinin toprak profilinin alt kısımlarına doğru taşınması, topraklar arasında oldukça farklılık gösterir. 
Bu olay genellikle iklim, toprak tipi ve toprak içerisinde çözünmüş haldeki bitki besin elementlerinin miktarına 
bağlıdır. Drenajı iyi olan topraklar, yıkanma ile besin elementi kaybına son derece eğilimlidir. Fazla yağış koşul-
larında toprak profilinde sızma yüksektir. Bu nedenle yıkanma ile besin elementlerinin kaybı tropikal ve yağışlı 
iklim bölgelerinde, özellikle hafif bünyeli topraklarda daha belirgindir (Brohi ve ark., 1997).

Toprağa organik gübre olarak ilave edilen çeşitli organik atıkların, toprakta ayrışmaları ve parçalanmaları sırasın-
da açığa çıkan organik ve inorganik asitler, toprak materyalinin kimyasal olarak ayrışmasına, parçalanmasına ve 
bazların toprak profili boyunca yıkanmalarına etki eder. Böylece toprakta çok sayıda yeni bileşikler meydana gelir. 
Gerek organik maddenin ayrışması ve gerekse bitki köklerinin solunumları sırasında çıkarmış oldukları CO2, su 
ile birleşerek karbonik asidi meydana getirir. Meydana gelen CO2 ve karbonik asit, toprakta karbonat ve bikarbon-
atların teşekkül etmesine sebep olur. Diğer taraftan karbonik asit, çözünmeleri güç olan karbonatlarla birleşerek 
çözünmelerine ve topraktan yıkanmalarına yol açar (Brohi ve ark., 1997).

Bu çalışmada, toprağa uygulanan üç farklı organik atıktan (fındık zurufu, çay ve tütün) ve üç inkübasyon peri-
yodunda ayrışabilecek bazı mineral maddelerin toprak profili boyunca değişimi araştırılmıştır. Organik atıkların 
ayrışması ile toprak profilinin farklı derinliklerindeki (10, 20, 30, 40, 50 cm) organik karbon ve elektriksel iletken-
lik (EC) değerlerindeki değişimler belirlenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT

Denemede kullanılan toprak örneği Samsun İli Kurupelit mevkiinden alınmıştır. Laboratuarda havada kurutulan 
toprak örneği tahta tokmakla dövüldükten sonra kolon çalışmaları için 4 mm’lik elekten, rutin toprak analizleri için 
ise 2 mm’lik elekten elenmiştir. Çalışmada kullanılan organik atıklardan fındık zurufu Terme’deki çiftçi arazilerin-
den, çay atığı Artvin’deki özel çay işletme fabrikalarından ve tütün atığı ise Samsun TEKEL Müdürlüğünden temin 
edilmiştir. Bu materyaller 1mm elek açıklığına sahip değirmende öğütüldükten sonra topraklara uygulanmıştır.

Denemede 4 mm’lik elekten elenmiş toprak örnekleri homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra, 10 cm çapında ve 
60 cm yüksekliğindeki PVC kolonlara istiflenmiştir. Deneme, dört farklı uygulama (kontrol ve organik atıklar), üç 
farklı inkübasyon periyodu (20, 40 ve 80 gün) ve üç tekrarlamalı olacak şekilde 36 adet kolon ile yürütülmüştür. 
Deneme süresince 3 günlük aralıklarla kolonlar tartılarak, tarla kapasitesine ulaşıncaya kadar topraklar üstten saf 
suyla sulanmıştır. Deneme başlangıcından itibaren 20, 40 ve 80 gün sonunda her bir uygulama için 3 toprak kolonu 
bozularak her 10 cm’de bir örnekleme yapılmıştır. Bu toprak örnekleri laboratuarda havada kurutulmuş ve daha 
sonra tahta tokmakla dövülüp 2 mm’lik elekten elenerek analize hazır duruma getirilmiştir.

Organik atıklarda makro ve mikro element analizleri Kacar (1984)’a göre belirlenmiştir. Atıklarda organik karbon 
ve organik madde miktarları kül fırınında yakılan örneklerde toplam kül miktarının belirlenmesi ile hesaplanmıştır 
(Kacar, 1984). Atıkların pH ve EC değerleri ise su ile doyrulmuş saturasyon çamurunda cam elektrotlu pH-metre 
ve EC-metre ile (Blake, 1965) belirlenmştir. Fosfor, sarı renk metoduyla spektrofotometrik olarak, Na, K, Ca, Fe, 
Zn, Cu, Mn elementleri ise atomik absorbsiyonda, toplam N ise kjeldahl yöntemi ile belirlenmiştir. 

Deneme toprağının tekstür analizi ‘Bouyoucos Hidrometre’ yöntemine göre belirlenmiştir (Demiralay, 1993). Top-
rakların pH değerleri 1:1 toprak-su oranında cam elektrotlu pH metre ile ölçülmüştür (Bayraklı, 1987). Toprakla-
rın elektriksel iletenlik değerleri 1:1 toprak-su oranında elektriksel kondaktivite aleti ile belirlenmiştir (Richards, 
1954). Toprak organik maddesi, ‘Walkley-Black’ yöntemine göre belirlenmiştir (Kacar, 1994). Değişebilir katyon-
ların belirlenmesinde 0.01M EDTA ile titre edilerek belirlenmiştir (Sağlam, 1997). DTPA ile ekstrakte edilebilir 
mikro elementleri atomik absorpsiyon spektrofotometre (Perkin Elmer 2280) cihazında okunmuştur (Kacar, 1994). 
Toplam N, Kjeldahl yöntemine göre yaş yakılan örneklerde belirlenmiştir (Bremner, 1965).  

Bu çalışmada elde edilen verilerin varyans analizleri dört faklı uygulama, beş farklı derinlik ve üç farklı inkübasyon 
süresi için üç tekrarlamalı olacak şekilde faktöriyel deneme desenine göre TARİS programında yapılmıştır. Varyans 
analizlerine göre uygulamalara ait ortalamaların önemlilik dereceleri LSD testi ile ifade edilmiştir (Yurtsever, 1984).  
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3.BULGULAR VE TARTIŞMA

Organik atık olarak kullanılan fındık zurufu, çay ve tütün atıklarına ait bazı analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiş-
tir. Organik karbon (OC) içeriği en düşük tütün atığında (%42.76), en yüksek ise çay atığında (%52.50) bulunmuş-
tur. Atıklar arasında elektriksel iletkenliği en yüksek tütün atığı olarak bulunmuştur. Atıklara ait makro ve mikro 
element analizlerinin sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. Deneme toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 
Çizelge 3’te verilmiştir.

Çizelge 1. Organik Atıkların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları
Organik 
Atıklar

       OC         OM            N          C:N            EC25°C                        pH
        %            %              %                        µmhos/cm          (sat. ekstr.)

Tütün
Zuruf
Çay

     42.76         73.71        3.10       13.79        12980                   5.26
     52.42         90.37        0.95       55.47          6050                   4.90
     52.50         90.51        2.89       18.17          5170                   4.76

Çizelge 2. Organik Atıkların Makro ve Mikro Element Analiz Sonuçları
Organik 
Atıklar

 Na       K          Ca          Mg          P            Fe           Zn            Mn           Cu
(%)     (%)        (%)        (%)        (%)       (ppm)      (ppm)      (ppm)      (ppm)

Tütün
Zuruf                        
Çay

0.090  1.030    5.725     0.804    0.196    4601.67     99.23       262.36     20.63 
0.030  1.802    0.646     0.153    0.123    1684.02     15.98         92.53       4.32
0.011  1.200    0.291     0.170    0.210      221.58     27.54       856.65     10.85

Çizelge 3. Deneme Toprağının Bazı Fiziksel ve Kimyasal özellikleri

Toprak Özellikleri Toprak Özellikleri
Kum, % 41.44 Değ.Na, me 100 g-1 0.84
Silt, % 24.57 Değ.K, me 100 g-1 0.51
Kil, % 33.99 Değ.Ca, me 100 g-1 29.7
Tekstür Sınıfı CL Değ. Mg, me100g-1 7.9
pH 8.4 DTPA ile ekst.ed.Fe, ppm 4.53
EC 25°C, µmhos/cm 403 DTPA ile ekst.ed.Mn, ppm 9.16
OC, % 0.109 DTPA ile ekst.ed.Zn, ppm 0.50
Toplam N, % 0.07

Varyans analiz değerlerine göre, deneme toprağındaki atık uygulamaları kontrole göre toprakların OC değerlerini 
istatistiksel olarak önemli düzeyde artırmıştır (P<0.01) (Şekil 1). Topraklara uygulanan organik atıklar arasında 
OC içeriğinde en fazla artış kontrole göre sırasıyla tütün < zuruf < çayda elde edilmiştir. En yüksek OC değerleri 
kontrole göre toprakların ilk 10 cm’sinde gözlenmiştir (Şekil 2). Deneme topraklarının OC içerikleri genel olarak 
derinlik arttıkça azalma göstermiştir. Bu azalma özellikle toprakların 10, 20 ve 30 cm’sinde daha net olarak görül-
mektedir. Çay atığı uygulanması ile elde edilen en yüksek OC değeri, 3. örneklemenin 10 cm’sinde (%1.595) bu-
lunmuştur. Zuruf uygulaması OC üzerine en büyük etkiyi 3.örneklemenin 10 cm’sinde (%1.503), tütün uygulaması 
ise en fazla artışı 2. örneklemenin 10 cm’ sinde (%1.265) göstermiştir. Atık ve derinlik interaksiyonunda, en yük-
sek ortalama OC değeri çay uygulamasının ilk 10 cm’sinde (%1.484) elde edilmiştir (p<0.01). Atık ve inkübasyon 
interaksiyonunda ise kontrole göre en yüksek ortalama OC değeri çay uygulamasının 1. örneklemesinde (%0.619) 
görülmüştür (p< 0.01). Organik maddelerin toprakta ayrışmaları ve parçalanmaları sırasında açığa çıkan organik 
ve inorganik asitler toprak materyalinin kimyasal olarak ayrışmasına, parçalanmasına ve bazların yıkanmasına etki 
eder (Brohi ve ark., 1997). 

Uyanöz ve ark 2002, toprakların organik C içeriği ve azot mineralizasyonu üzerine çeşitli organik atıkların etkile-
rini araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, toprakların organik C içeriği ve azot mineralizasyonunda görülen 
iniş-çıkışlar üzerine, organik atıkların önemli bir etkisinin olduğu belirtilmiştir. Karaca  (2004), 6 aylık inkübasyon 
süresince mantar kompostu, üzüm şırası ve tütün atıklarının etkilerini araştırmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 
topraklara uygulanan organik atıkların ilavesi ile toprakların organik madde içeriğinde önemli artışlar olduğu 
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bulunmuştur. Candemir ve Gülser (2011), organik atık olarak farklı dozlarda fındık zurufu, çay ve tütün atıkları 
ile çiftlik gübresi kullanılan denemede ağır ve hafif bünyeli olmak üzere iki farklı deneme alanının kullanılması 
sonucu toprakların OC değerleri üzerindeki değişimlerini araştırmışladır. Elde edilen sonuçlara göre organik atık 
uygulanan toprakların OC değerlerinde önemli artışlar olduğunu belirtmişlerdir.
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Şekil 1. Atık Uygulamalarının Toprağın OC İçeriğine 
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Şekil 2. Organik Atık Uygulamasıyla Toprak Derinliği Boyu-
nca OC İçeriklerindeki Değişimler (K- kontrol, F- fındık 

zurufu, Ç- çay, T- tütün atığı)

Deneme alanına uygulanan çay atığının yüksek doz uygulaması her iki deneme alanında da OC içeriğini en faz-
la arttıran uygulama olurken, tütün atığının düşük doz uygulaması en az artıran uygulama olduğu görülmüştür. 
Toprağa dışarıdan ilave olunan organikler, toprak organik maddesi üzerinde en büyük etkiye sahiptir (Johnson, 
1986). Organik atıkların özelliklerinin yanında, toprak nemi, sıcaklık, havalanma ve ortamdaki besin elementleri-
nin miktarı organik atıkların ayrışması için önemli faktörlerdir (Smith ve ark., 1993). Organik maddenin yapısında 
yer alan OC, organik maddenin ayrışması sırasında açığa çıkan CO2 ile topraktan kayıp olabilir (Brohi ve ark., 
1997). Organik maddenin toprakta yavaş ayrışması genelde yüksek C:N oranı ile ilişkilidir (Alexander, 1977). Bu 
çalışmada da organik atıklar içerisinde en düşük C:N oranına sahip olan tütün atığı uygulaması ile toprak profili 
boyunca en düşük OC içeriklerinin elde edilmiş olması, tütün atığının daha hızlı ayrıştığını ve OC’nun topraktan 
uzaklaştığını göstermektedir. 

Varyans analiz değerlerine göre, deneme toprağındaki atık uygulamaları kontrole göre toprakların EC25°C değerle-
rini istatistiksel olarak önemli düzeyde artırmıştır (P<0,01) (Şekil 3). Toprakların EC değerlerindeki en fazla artış 
tütün atığı uygulanan topraklarda görülmüş, bunu çay atığı ve fındık zurufu izlemiştir. Kontrole göre organik atık 
uygulamaları profil boyunca ortalama EC değerlerini artırmışlardır (Şekil 4). Toprakların profil boyunca kontrole 
göre ortalama EC değerlerindeki artışlar fındık< çay< tütün şeklinde sıralanmıştır. Saltalı ve ark., (2000), tütün atı-
ğının topraklara uygulanması sonucu toprakların EC değerlerinin arttığını bildirmiştir. Elektriksel iletkenlik değeri 
genelde tuzlulukla ilişkili olmasına rağmen, toprakta çözünmüş anyon ve katyon formundaki besin 

elementlerini yansıtması (Smith ve Doran, 1996), organik maddenin mineralizasyonunun izlenmesi bakımından 
da önemli bir parametredir (De Neve ve ark., 2000). Atık uygulanan deneme toprağındaki en yüksek EC25°C de-
ğerleri kontrole göre toprakların ilk 10 cm’sinde bulunmuştur. En yüksek EC25°C değeri ise 3. örneklemede tütün 
uygulamasının ilk 10 cm’sinde (2849.4 µmhos cm-1) belirlenmiştir. Atık ve derinlik interaksiyonunda, tütün atığı 
uygulamaları ile EC25°C değerleri toprak derinliği arttıkça azalma göstermiştir. Çay atığı uygulamaları ile EC25°C 
değerlerinde en fazla artış 3. örnekleme 10 cm’de (732.7 µmhos cm-1), zuruf uygulaması ile en fazla artış 3. örnek-
leme 10 cm’de (597.0 mhos cm-1) bulunmuştur. İnkübasyon süreleri dikkate alınmaksızın, kontrole göre en yüksek 
ortalama EC25°C artışı tütün uygulamasının 10 cm’sinde (2431.7 µmhos cm-1) elde edilmiştir. Atık ve inkübasyon 
interaksiyonunda ise kontrole göre en yüksek ortalama EC değeri tütün uygulamasının 1. örneklemesinde (1289.5 
µmhos cm-1) görülmüştür (p<0.01).

Bir çok araştırmacı topraklara organik madde ve kompost ilavesinin EC değerini önemli derecede arttırdığını bil-
dirmişlerdir (Eignberg ve ark., 2002; Wang ve Yang, 2003). Candemir ve Gülser (2011), ağır bünyeli toprakta zuruf 
uygulaması hariç, organik atık uygulamalarının toprakların ortalama EC değerlerini kontrole göre arttırdığını bildir-
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mişlerdir. Ayrıca kontrole göre EC değerlerindeki artışlar hafifi bünyeli toprakta daha fazla olmuş ve her iki deneme 
alanında EC değerleri zuruf<ahır gübresi<çay<tütün sıralamasıyla artmıştır. Candemir ve Gülser (2011) kontrole 
göre organik atık uygulamalarının profil boyunca ortalama EC değerlerini genelde arttırdığını bildirmişlerdir. 
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Gladis ve ark. (2001), kentsel katı atık, biyokatı, bunların bir arada kompostu ve inorganik gübre uygulamasının, 
toprak profilinin 0-10 cm derinliğindeki EC değerlerinin, toprakların 10-22 cm derinliğine göre daha yüksek ol-
duğunu tespit etmişlerdir. Bu artış, toprakların yüzeyinde daha fazla gübre yada kompost içermesinden kaynakla-
nabilir. Biyokatıların EC değerleri diğer kompostlardan daha fazla olmasına rağmen topraklara uygulanmasından 
sonra, kompost uygulanan topraklara göre daha düşük seviyede EC değerleri elde edilmiştir. Toprakların 0-10 cm 
derinliğinde kompost uygulanan toprakların EC değerleri, gübre ve biyokatı uygulanan topraklardan daha yüksek 
iken, kentsel katı atık uygulanan topraklarda ise istatistiksel olarak bir fark göstermemiştir. Kütük ve Çaycı (2000), 
bira fabrikası atıklarının bira fabrikası yetiştiriciliğinde ürün üzerine ve buğday ekili toprakların bazı fiziksel ve 
kimyasal özellikleri üzerine etkilerini incelemişlerdir. Denemede 20 cm toprak derinliğine 0, 10, 20, 40, 60 ve 80 
ton ha-1 bira fabrikası atığı uygulanmıştır, bira fabrikası atığının düzeyi arttıkça genel olarak toprağın EC değerle-
rinin arttığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada da organik atıkların ayrışması sonucu açığa çıkan mineral maddelerin 
taşınmasının bir göstergesi olarak EC değerlerinin toprak derinliği boyunca kontrole göre sırasıyla tütün > çay > 
zuruf şeklinde arttığı belirlenmiştir. Bu durum tütün atığının toplam inkübasyon süresi içinde daha fazla ayrıştığını 
ve açığa çıkan mineral maddelerin toprak profilinde daha fazla yer değiştirdiğini göstermektedir.

4. SONUÇ    

Bu çalışmada, fındık zurufu, çay ve tütün atıklarının üst toprak katmanına uygulanması sonucu değişik inkübasyon 
periyodlarında bazı mineral maddelerin toprak profili boyunca değişimi araştırılmıştır. Deneme topraklarına orga-
nik atık uygulaması kontrole göre toprakların özellikle ilk 10 ve 20 cm katmanlarında OC ve EC değerlerini önemli 
düzeyde arttırmıştır. Atıkların etkileri derinlik arttıkça azalma eğilimi göstermiştir. Topraklara uygulanan organik 
atıklar ile OC içeriğindeki en fazla artış kontrole göre sırasıyla çay > zuruf >tütün şeklinde olmuştur. Organik atık 
uygulamaları EC değerlerini toprak derinliği boyunca genelde kontrole göre istatistiksel olarak önemli düzeyde 
tütün>çay>zuruf sıralamasıyla artırmışlardır. Organik atık uygulamaları genel olarak toprakların organik madde 
içeriklerini artırırken, organik maddenin parçalanması sonucu açığa çıkan mineral maddeler organik atığın ayrışma 
derecesine bağlı olarak derinlik boyunca toprakların EC değerlerini artırmıştır. Toprağın yüzey katmanına organik 
madde kaynağı olarak zuruf, çay ve tütün atığı gibi tarımsal kökenli artıkların uygulanması, toprakların fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerinde önemli pozitif etkiye sahip olan organik C düzeyini genelde uygulama-
nın yapıldığı derinlik ve hemen altındaki katmanda (10 ve 20 cm) daha etkin olarak artırmaktadır. Ayrıca toprak 
derinliği boyunca tuz ve mineral maddelerin değişimini ifade eden EC değerleri organik maddelerin ayrışma dere-
celerine bağlı olarak değişmektedir. Tütün atığı gibi C:N oranı dar toprakta kolay ayrışabilen organik maddelerin 
toprak profilindeki mineral maddelerin değişimi üzerine olan etkisi, zuruf gibi C:N oranı geniş, parçalanması daha 
zor olan organik maddelere göre daha kolay gözlenmektedir.
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ÇÖLLEŞEMEYİ OLGUSU VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELEDE ÇÖZÜMLER

S. Serdar Yegül, Orman Müh.,

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü, syegul@ormansu.gov.tr, serdar_yegul@yahoo.com

Abstract

1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Dünya Zirvesi’nde, Rio sözleşmeleri kapsamında: 
(i) Biyolojik çeşitlilik; (ii) iklim değişikliği ve (iii) çölleşmeyle mücadele konuları tüm dünya ülkelerinin günde-
mine girmiş ve ülkemizde de; erozyon kontrolü, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir arazi yönetimi (SAY), kırsal 
fakirliğin azaltılması gibi konularda önemli çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Yukarıda ifade edilen çalışma 
konularında daha etkin ve koordineli çalışmalar yapmak amacıyla, ülkemizde yeni bir yapılandırmaya gidilmiş ve 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu 
bildiride; öncelikle çölleşme olgusu açıklanacak, daha sonra, katılımcılığın ve kurumlararası işbirliğinin bir gereği 
olarak, küresel ve ulusal düzeyde çölleşmeyle mücadelede bulunan çözümler özetlenecektir. 

Anahtar kelimeler: Çölleşme, Erozyon, SAY, ÇEM, Katılımcılık

1. GİRİŞ

Bu bildiri; çölleşme olgusunu anlamak konusu ve küresel ve ulusal (Türkiye) düzeyde çölleşme ile mücadelede 
geliştirilen çözümler konusu olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Bildirinin birinci bölümünde çölleşme olgusunun çerçevesi çizilirken; ikinci bölümde, önce, sekiz başlık altında 
küresel düzeyde çölleşme ile mücadelede geliştirilen çözümler açıklanmakta, daha sonra ise, yine aynı sekiz başlık 
altında, Türkiye düzeyinde geliştirilen çözümler ve küresel düzeyde geliştirilen çözümlerden ayrılan noktalar dile 
getirilecektir.

Kısaca, kurak alanlarda meydana gelen arazi bozulma süreci olarak adlandırılan çölleşme, dünyanın farklı kurak 
alanlarında ve arazi bozulma sürecinin farklı aşamalarında yaşanmaktadır. Çölleşme adı verilen bu arazi bozulma 
sürecinin sonunda çöl ekosistemi başlamaktadır. 

Çölleşme olgusunu bir küp olarak düşünecek olursak, bu küpün yüzeylerini: iklimsel değişiklikler, insan faaliyet-
leri, su kaynakları, bitkiler, hayvanlar ve biyolojik çeşitlilik olarak düşünebiliriz. Ve bu küpün; (i) çevresel ve (ii) 
sosyo-ekonomik sonuçları bulunmaktadır.  

Küpün altı yüzeyinden kaynaklanan sorunlar yağmuru, çölleşme olgusuyla mücadele etmeye yönelik sekizgen 
çözümler şemsiyesi ile önlenmeye çalışılmaktadır. Sözkonusu sekizgen çözümler şemsiyenin başlıkları: Problemin 
farkına varılmak; birleşmiş milletler çölleşme ile mücadele sözleşmesi; insanları harekete geçirmek ve katılım 
sağlamak; problemleri ölçmek ve değerlendirmek; uygun bir çevreyi yeniden kurmak; sürdürülebilir tarımsal uy-
gulamaları geliştirmek; yenilenebilir enerji kullanmak; ve yerel bilgiyi yeniden üretmek, şeklindedir.

Bu bildiride, yukarıdaki sıralanan başlıklar altında, çölleşme olgusunu anlamaya ve onunla mücadeleye yönelik 
çözümler açıklanmaya çalışılacaktır. 

2. MATERYAL VE METOT

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü-İnsan ve Biyosfer programı (UNESCO-MAB) ve Birleşmiş 
Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Sekretaryasının ortak çalışması sonucu 2001’de “Çölleş-
me ile Mücadeleyi Öğrenmek için Eğitim Seti” yayımlanmış olup eğitim setinde iki kitap, bir hikaye kitabı ve bir 
harita yer almıştır (http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/intro_home2.html.) Bahsekonu setteki iki kitaptan ilki 
“Çölleşmeyle Mücadeleyi Öğrenme” başlığını taşımakta olup, “durum” ve “çözümler” olmak üzere iki bölümden 
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oluşmaktadır (http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/index_learning.html). 

“Çölleşmeyle Mücadeleyi Öğrenme” başlıklı kitabı

Anılan ilk kitabın “çözümler” başlığındaki ikinci bölümü sekiz alt başlığa sahip olup, küresel düzeyde çölleşme 
probleminin çözümüne yönelik “çözümler”, bu alt başlıklar altında incelenmektedir. Bildirinin birinci bölümünde, 
küresel düzeydeki “çözümler”, sözkonusu kitaba dayanarak, açıklanmaya çalışılmıştır. Bildirinin ikinci bölümün-
de ise, birinci bölümdeki sekiz alt başlık temel alınmış ve Türkiye’de bu konularda geliştirilen “çözümler” ve çalış-
malar dile getirilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de bu konularda geliştirilen “çözümler” ve çalışmalar dile getirilirken, 
T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan veriler ve sözkonusu 
bakanlıkların çalışanlarının bilgi birikiminden yararlanılmıştır.

Diğer yandan, mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı zamanında, çölleşme olgusu ve çölleşmeyle mücadeleye 
yönelik çözümleri içeren ve Uzman Mediha Haliloğlu  tarafından hazırlanan uzmanlık tezinden de yararlanılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

3. ÇÖLLEŞME OLGUSU 

1994 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nde tanımlandığı şekliyle “çölleşme; kurak, 
yarı-kurak ve yarı-nemli alanlarda, iklimsel değişikleri ve insan faaliyetleri sonucu meydana gelen arazi bozulma-
sıdır”. “Arazi bozulması” ise; “toprak özelliklerinde, vejetasyon örtüsünde ve ekosistem hizmetlerinde meydana 
gelen azalma”yı ifade etmektedir. Çölleşme; arazi bozulması yoluyla arazinin çöl haline gelme noktasına kadar 
gitmesidir. Çöl ise, arazi bozulması sürecinin tamamlanmış halidir (Haliloğlu, 2010).

Dünya kara alanının hemen hemen yarısı kurak alanlardan oluşmaktadır. Kurak alanlar dört ana kategoriye ay-
rılmaktadır. Bunlar: Aşırı-kurak, kurak, yarı kurak ve yarı nemli bölgelerdir. Çölleşme, yağmurla beslenen ekili 
alanlarda, sulama yapılan ekili alanlarda veya otlak, mera, orman ve diğer ağaçlık alanlarda meydana gelmektedir 
(Haliloğlu, 2010).

Çölleşme, yanlış arazi kullanımı ve sert iklimin etkisiyle oluşur. Çölleşmeye neden olan dört insan faaliyeti şun-
lardır: 1- Aşırı toprak işlemesi; bu faaliyet toprağı bitirir; 2- aşırı otlatma; bu faaliyet toprağı erozyondan koruyan 
vejetasyon örtüsünü yok eder; 3- ormansızlaşma; bu faaliyet araziye toprağı bağlayan ağaçları tahrip eder, ve son 
olarak, 4- zayıf direne edilmiş sulama sistemleri; bu faaliyet ürün alınacak alanları tuzlu hale getirir. 

Alternatif geçim kaynaklarının olmaması, insanları doğal kaynakları acımasızca kullanmaya itmektedir. Böyle bir 
durumda, doğal kaynaklar kendilerini yenileyemez ve adım adım çevresel bozulma, fakirlik, kısaca çölleşmenin 
nedenleri belirmeye başlar. 

İklimsel Değişiklikler: Sıcaklıklardaki artış, öncelikle evapo-transporasyonun artmasına, daha sonra ise, toprağın 
rutubetinin düşmesine neden olmaktadır.  Bu durum, zincirleme olarak, bilhassa üst toprağın bozulmasına neden 
olur ki, bu da çölleşme sürecinin hızlanması demektir. (UNESCO-UNCCD, 2001)

İnsan Faaliyetleri: Kurak alanlar tarihte medeniyetlerin beşiği olmuş; Mezopotamya, Mısır ve Doğu Akdeniz 
gibi kurak alanlar, 8000 yıl önce ilk şehir medeniyetleri kurulmuştur. Geleneksel göçebe toplulukları, kırsal hay-
vancılık ve yaylacılıkla yakından ilgilenmişler; sürüler, kurak alana uyum sağlamış hayvanlardan oluşmuştur. Bu 
hayvanlar, susuzluğa günlerce dayanabilir, değişken sıcaklıklardan etkilenmez ve kötü hava şartları için barınak 
aramazlar. Bu hayvanlar, eşya taşımada kullanılmış, su kuyularında çalıştırılmış ayrıca, bu hayvanların etinden, 
sütünden ve yününden de yaralanılmıştır. Göçebelerin coğrafya bilgileri ve doğal çevreye hâkimiyetleri, önemli 
ticari faaliyetlerde bulunmalarına neden olmuş; örneğin kervanlar kurak alanlardan doğmuştur. Göçebelerin ker-
vanlar yoluyla kurdukları bu ticari faaliyetler, büyük değiş tokuş yollarını doğurmuştur; tıpkı İpek Yolu örneğinde 
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olduğu gibi (UNESCO-UNCCD, 2001). Göçebeler tipik olarak çöllerden kaçmak isterler. Bununla birlikte, kendi 
yanlış arazi kullanımlarını da beraberlerinde  şekillerinden dolayı çölleri beraberinde getirirler (Haliloğlu, 2010).

Kurak alanlarda altı temel ev tipi bulunmakta olup bunlar: Kent evleri; çöl evleri; kubbe çatılı evler; yeraltı evleri 
(bunların örnekleri Çin’de ve Türkiye, Kapadokya’da görülmektedir); çadırlar; çalı ve yapraklarla örtülü barınak-
lar (UNESCO-UNCCD, 2001).

Su Kaynakları: Su kalitesi ve tatlı suyun varlığı, insanlığın karşı karşıya kaldığı iki temel çevresel konudur. 
Suyun varlığı; kırsal hayvancılığın ve tarım teknolojilerinin gelişmesi kadar ev hayatını da etkilemekte ve en çok 
da kurak alanlarda, hayati bir gereklilik olarak kendini göstermektedir. Bu alanlarda yüksek oranda evaporasyon 
olduğundan dolayı, insanlar yer altı suyuna erişmek için farklı yollar denemişlerdir.Kurak alanlardaki su kaynak-
larının tümü kuruma ve kirlenme tehdidi altında; ancak diğer yandan, tüm bu kaynaklar kullanılmaktadır (UNES-
CO-UNCCD, 2001).

Bitkiler: Kurak alan bitkileri, yüksek sıcaklık ve su kıtlığında hayatta kalmayı sağlayan özellikler geliştirirler. 
Kurumayı önlemek ve suyu korumak için, yaprak sayılarını ve yaprak alan yüzeyini küçültürler; pullarla ve diken-
lerle kaplanırlar. Sıcak ve kurak dönemlerde bitkilerin yapraklarını kaybetmesi, suyun muhafaza edilmesine katkı 
sağlar. Bu yöntemlerden birisi, bitkilerin belirli organlarını dikenlerle kaplamaları, bir diğeri ise, toksik maddeler 
salgılamalarıdır.  

Çölleşme fenomeni, belirli düzeylerde vejetasyon ölçüsünü sınırlamaktadır (UNESCO-UNCCD, 2001). Türki-
ye’nin kurak alanlarının karakteristik bitkilerinden bazıları geven (Astragalus) ve Ebu Cehil çalısıdır (Ephedra). 

Hayvanlar: Kurak alanlarda yaşayan hayvanlar, tıpkı bitkiler gibi, iki ana problemle karşı karşıya kalırlar. Bu 
problemler; aşırı sıcaklık ve su eksikliği ya da yokluğudur. Hayvanlar popülâsyonlarını sürdürebilmek için, sı-
caklık ve kuraklığın olumsuz etkilerini dengelemeye yönelik fiziksel uyum çabaları gösterirler. Boynuzlu antilop, 
kumda kaymadan yürüyebilmek için daha büyük ayak tabanı yüzeyine sahipken; çöl faresi, ayak tabanlarında-
ki kıllı küçük yastıkçıklar sayesinde sıcaklıktan korunur ve uzun parmakları sayesinde kuru kumlara batmaktan 
kurtulur. Çöl tilkisi, uzun kulakları sayesinde sıcaklığı dağıtıp onları tıpkı bir fan gibi çalıştırırken; devekuşunun 
uzun ayakları gövdesini yerden uzaklaştırır ve devekuşu terleyerek vücut sıcaklığını düşürür. Tek hörgüçlü deve, 
vücutlarının belirli bölümlerinde yağ gibi besin rezervi biriktirir. Kurak dönemlerde bu rezervler enerjiye ve/veya 
suya dönüşür.

Biyolojik Çeşitlilik: Bir tür içindeki genetik çeşitlilik, o türe yeni çevre koşullarına uyabilmesi için bir potansiyel 
sağlar. İçinde bulundukları tüm ekosistemlere direnç ve istikrar, güç ve canlılık, renk ve güzellik katar. Biyolojik 
çeşitlilik, bu yüzden çölleşme ile mücadelede önemlidir (Haliloğlu, 2010).

Kurak alanlarda yaşayan topluluklar, günlük ihtiyaçları, ekonomik ve ruhi gelişimleri için biyoçeşitliliği kullanmak 
durumundadırlar. Kaynakların çeşitliliği ne kadar genişse, iklimsel zorluklarla baş etme kapasitesi de o kadar geniş 
olmaktadır. Arazi bozulması, verimli toprakları çöle dönüştürür. Kurak alanlardaki hayvan ve bitkilerin hayatta 
kalmak için gösterdikleri adaptasyon, onların genetik karakterine bağlı olup, bu durum yüzyıllar içinde oluşmuştur. 
Çölleşme sürecinin hızlı olması demek, ani değişikliğe organizmaların yeteri kadar hızlı adapte olamamaları ve o 
bölgede kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları demektir. Hayvanların bitkilerle birlikte varolmaları, kurak 
alanlarda dengeli bir ekosistemin temel şartıdır. Yerel halk, yaşamak için bu temel kaynakları kullanır ve hayatları 
bu kaynaklara bağlıdır. Biyolojik çeşitlilik, pek çok tıbbi bitkiyi içerir (UNESCO-UNCCD, 2001).

ÇÖLLEŞMENİN SONUÇLARI

Çölleşmenin Çevresel Sonuçları: Toprağın ince tabakası, yüzyıllar içinde oluşsa da, toprağın bu tabakası eğer 
kötü kullanılırsa çok kısa bir zamanda yok olabilir. Bitkiler ve hayvanlar kurak alanlara adapte olsalar bile, çöl-
leşme çevreye ciddi zararlar vermeye devam eder. Uygulanan tarım tekniklerine göre, arazi bozulmasının farklı 
şekilleri ortaya çıkmaktadır. 

Kurak alanlardaki arazi bozulması, su döngüsünde doğrudan sonuçlar doğurabilir. Eğer yağış miktarı düşük oluyor 
ve sonrasında da kuraklık geliyorsa, yeraltı su kaynakları yeniden dolmuyor, su kaynakları azalıyor, kuyular ku-
ruyor, bitki ve hayvanlar ölüyor demektir; bu ise, insanların yaşamaya daha elverişli yerlere göç etmesini zorunlu 
kılmaktadır (UNESCO-UNCCD, 2001). Su, kapsadığı alanlar ve ülkeler tarafından ortak yönetilemeyen hem böl-
gesel ve hem de yerel anlaşmazlık ve göç sebebi olan sınırlar ötesi bir kaynaktır (Haliloğlu, 2010)

Arazi Bozulmasının Sonuçları: 1- Erozyon; topraktaki gevşek tanelerin ve besleyici maddelerin serbest kalmasıdır. 
2- Sulama yapılan alanlarda, evaporasyon mineral tuzların yüzeye çıkmasında bir artış sağlar ve toprak, ürünler 



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

101

II.CİLT

için uygun olmayan bir hale dönüşür. 3- Aşırı otlatma dönemlerinde, bitki örtüsüne kendini yenilemesi için yeterli 
zaman verilmez. 4- Boşaltma ve ormansızlaşmanın doğrudan bir sonucu olarak, yağmur erozyonunun hızlanma-
sından dolayı, orman ekosistemi ortadan kalkar (UNESCO-UNCCD, 2001).

Çölleşmenin Sosyo-Ekonomik Sonuçları (İnsan Nüfusu Üzerinde Çölleşmenin Sonuçları): 

A - Fakirlik ve Bağımlılığın Artması: Fakirlik, nüfusu doğal kaynakları aşırı kullanmaya itmekte, bu ise, arazi 
bozulmasını hızlandırmaktadır. Bu nedenle fakirlik, çölleşmenin hem nedeni hem de sonucu olmaktadır. Çölleşme 
hem nüfusu ve hem de kurumları zayıflatmaktadır. Vergi gelirlerindeki azalma, hükümetlerin dış borçlarını ödeme-
sinde ve sosyo-ekonomik programlarını gerçekleştirmesinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Kuraklık ve çölleşme-
deki süreklilik, ulusal gıda üretimini azaltmakta ve dış ürünlere yönelim artmaktadır (UNESCO-UNCCD, 2001).  

B - Dengesiz Sosyo-Ekonomik Gelişmeler: Kuraklık ve toprak verimindeki azalma, kırsal nüfusu göç etmeye 
zorlamaktadır. Bu durum, henüz yeni göçlerle tanışmamış, arazi bozulmasından henüz etkilenmemiş kırsal alanlar 
kadar, kent çevresinde de problemler oluşturmaktadır. Ekonomik mültecilerin sayısı artmakta ve şehirlerin nüfusu 
şişmektedir. Örneğin Türkiye’de 1965’te Kır/Kent nüfus oranı %65,6 / %34,4 iken bu oran 2010’da %23,7 / %76,2 
olmuştur.  

Çölleşme sadece gelişmekte olan ülkeleri kaygılandırmakla kalmamakta, gelişmiş ülkeleri de kaygılandırmaktadır. 
Ürün yetiştirme için uygun olmayan arazileri terk etmeye zorlanan insanların göçü bir tarafta, felaket ve insani 
yardım için büyük miktarda para harcayan toplumların çabaları diğer tarafta bulunmaktadır. Çölleşme, bir taraftan 
kurak alanlarda politik istikrarsızlığı arttırırken, diğer taraftan silahlı mücadeleyi de şiddetlendirmektedir. İnsanla-
rın yaşadıkları yerden çıkarılmaları ve mültecilerin göçü,  çevre üzerinde felaket getiren sonuçlar (ormansızlaşma, 
doğal kaynakların aşırı kullanımı) doğurmakta ve çölleşmeyi hızlandırmaktadır (UNESCO-UNCCD, 2001).

İKİNCİ BÖLÜM

4. KÜRESEL DÜZEYDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELEDE ÇÖZÜMLER  

4.1. Problemi Farketmek

Arazi bozulmasında meydana gelen hızlanma, uluslararası toplum tarafından 1950’ler, 1960’lardan sonra daha 
çok farkedilir hale gelmiş ve uluslararası toplum, toprak koruma ve kurak alanlardaki işleyiş ile ilgili uluslararası 
araştırma programları başlatılmıştır. Çölleşme ile mücadele konusunda ilk uluslararası ve planlı çalışmala, 1968-
1974 yılları arasında Afrika’nın Büyük Sahra’sı altında yaşanan kuraklık ve açlık felaketinden sonra başlamıştır. 
BM, 1973 yılında bölgede bir ofis açmış ve kuraklıktan birinci derecede etkilenen dokuz ülkeye yardım edilmeye 
başlanmıştır. 

Çevre konularını ilk ele alan konferans, 1972 yılında İsveç’te (Stockholm Konferansı); kuraklık ve kıtlık ile ilgili 
ilk konferans ise, 1977 yılında Kenya’da (Nairobi Konferansı) yapılmıştır olmuştur (Berthe, Yafong, 1997). 1992 
yılına gelindiğinde, Brezilya’da BM Çevre ve Kalkınma Konferansı düzenlenmiş ve Konferans’ın bir çıktısı olarak 
1994 yılında, BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi imzaya açılmıştır.

Uluslararası toplum son 30-40 yıldır arazi bozulmasıyla mücadele konusunda programlar geliştirmiş; çevresel 
sorunları daha iyi anlamaya yönelik çeşitli konferans ve forumlar düzenlenmiştir. © UNESCO-MAB
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4.2. Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi: 
Sözleşme’nin genel amaçları; çölleşmeyle mücadele etmek, kuraklığın etkilerini hafifletmek, arazi verimliliğini 
iyileştirmek, araziyi eski haline getirmek, daha etkili su kullanımı kurmak, sürdürülebilir kalkınmayı ortaya 
çıkarmak ve kuralık ve çölleşmeden etkilenen nüfusun hayat şartlarını iyileştirmek olarak sıralanabilir.  

UNCCD’nin amaçlarından biri, hiç kuşkusuz, çölleşmeyle mücadelede hükümetler karar alırken toplumun  
kararlara aktif katılımının sağlamaktır. 

4.3. İnsanları Harekete Geçirmek 
Çölleşmeyle mücadelede gruplar: Mali destek sağlayıcıları (donörler), hükümetler, yerel işletmeler ve kurak 
alanlarda yaşayan insanlar, birlikte çalışması gereken gruplardır. En önemli grup, kurak alanlarda yaşayan 
insanlardır. Bu insanları işin içine çekmeden, kurak alanlardaki sorunlarla baş etmek kesinlikle mümkün değildir.

Toplumun bütün kesimlerinden, çölleşmeyle mücadelede çaba göstermesi istenir.

Daha Fazla Konuyu Dikkate Almak: Çölleşme ile mücadele çalışmalarında en büyük gayret, çölleşmenin 
nedenlerinden çok sonuçlarına gösterilmektedir. Oysa, çölleşmenin arka planındaki sosyal ve ekonomik baskıları 
dikkate almadan, sadece aşırı üretim ve aşırı otlatmanın azaltılması gibi insan faaliyetlerine odaklanmak, eksik bir 
değerlendirme olacaktır. 

Ulusal Eylem Planları: Sözleşme (UNCCD); çölleşmenin fiziksel (iklim, toprak), biyolojik (biyoçeşitlilik), 
ekonomik (üretim, servet) ve sosyal (sağlık, sosyal faaliyetler)  yönlerine eşit önem vermekte ve onun analiz 
ve uygulamalarının en can alıcı noktasına sosyal ve ekonomik konuları koymaktadır. Sözleşme, onun ülkeler 
düzeyinde uygulama aracı olan ulusal eylem planlarının en can alınıcı yerlerine de sosyal ve ekonomik konuların 
konulmasını istemektedir.  
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Ağaç yaşken eğilir. © Ines Forbes, UNESCO

4.4. Problemleri Ölçmek ve Değerlendirmek: 
Sözleşme, ülkelerden eylem planlarını uzun vadeli yapmasını ve planda yazılan faaliyetlerin düzenli olarak 
izlenmesini talep eder. Faaliyetlerin izlenmesi için muhtelif istasyonlar sürekli olarak gözlem yaparlar. 

Bilimsel araştırmalar ve çevresel değişikliklerin düzenli olarak izlenmesi, çölleşmeyle mücadelenin ve bozulmuş 
ekosistemlerin iyileştirilmesinin olmazsa olmaz şartıdır. © UNESCO-MAB

Uygu Fotoğrafları (Uzaktan Algılama) - Uydu fotoğrafları, hızlı bilgi edinmek; bozulma, açmalar ve ağaçlandırmalar 
gibi değişiklikleri izlemek için kullanılır. Bu fotoğraflar yoluyla kuraklık olduğunda hangi bitkinin ekilip hangi 
bitkinin ekilmemesi gerektiği konusunda karar vericilere yön gösterir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) - Coğrafyacı ve bilgisayar uzmanları, küresel ölçütlerde bölgesel düzeyde bilgi 
üretmek için GIS’i geliştirmişlerdir. Bunun için uzmanlar; harita, fotoğrafik resim ve sanal görüntüleri üretirler. 

Uydu yoluyla veri elde etme. © Agence Spatiale Européenne
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4.5. Uygun Bir Çevreyi Yeniden Kurmak 
Toprağı Eski Haline Getirmek: Rüzgar ya da su yoluyla topraktan azot, fosfor, kalsiyum, magnezyum gibi besleyici 
maddeler gider ve toprak bozulmaya, fakirleşmeye ve verimi düşmeye başlar. Toprağın içinden çıkması gereken 
tuz gibi toksik maddeler çıkamaz ve birikir. Aşırı tarım yoluyla toprakta besleyici maddeler tüketildiğinde, sentetik 
gübreler ya da ucuz kompostlar yoluyla toprağın verimini arttırmak ihtiyaç duyulur.

Fotoğraf altı yazısı: Fidanlıklar, fidanların hızlı bir şekilde üretildikleri yerlerdir. 
Hızlı yetişen ve zor şartlara uyabilen yerel türleri seçmek çok önemlidir. © UNESCO-MAB

Rüzgârın etkisiyle mücadele etmek: Rüzgar; kum ve tozun yerini değiştirir. Rüzgârın etkilerini azaltmaya yarayan 
bazı basit mekanik çalışmalar bulunmaktadır.  

Yeniden Ağaçlandırma (Reforestation) - Fidanlık kurmak, yeniden ağaçlandırma yapmanın olmazsa olmaz şartıdır. 
Fidanlıklarda, hızlı büyüyen ve zor iklimlere uyum sağlayan yerel bitki türleri yetiştirilir.  

Nelerden Sakınılmalıdır? 1- Sürekli ağaç kesimi; 2- çalı yangınları; 3- sentetik gübreler kullanıp doğal gübreleri 
ihmal etmek; 4- sadece bir tip tarımsal ürün kullanmak; 5- nadasa bırakma süresini azaltmak; 6- yoğun üretim 
ve otlatma yapmak; ve 7- dağlık bölgelerde doğal yatay hatlar yerine yukarıdan aşağıya işleme yapamaktan 
sakınılmalıdır.
       

Nijerya, Gour’da kumulu tutan rüzgar perdeleri

4.6. Sürdürülebilir Tarımsal Uygulamaları Geliştirmek  
Çölleşme henüz oluşmadan çalışmak, çölleşme meydana geldikten sonra çalışmaktan çok daha az maliyetlidir. 
Bunun için, toprak verimliliğini koruma amaçlı uzun dönemli sürdürülebilir uygulamalara ihtiyaç vardır.
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Hem ekonomik hem de ekolojik avantajlarından dolayı bir tarımsal uygulama olarak tarımsal ormancılık 
(agroforesty) oldukça yaygın olarak yapılmaktadır. Bir yandan ağaçlardan yaralanırken diğer yandan tahil 
ekilebilir. © UNESCO-MAB

Toprağın tükenme süreci ve etkileri: Nüfus artışıyla birlikte geleneksel tarım sistemleri terk edilmekte; tek ürün 
yetiştirme uygulamaları yaygınlaşmakta ve bu ise çölleşme hızlanmaktadır. Üretim alanları üzerindeki baskılar 
artmakta ve araziler verimsizleşmektedir.  

Tarımsal üretimi çeşitlendirmek - Tarımsal üretim ve hayvancılıkta çeşitlendirmeye gitmek hem arazi kaynaklarının 
daha iyi kullanılmasını sağlamakta hem de bir ürünün aşırı üretilmesini önlemektedir.  

 

Mali: Tarımsal ürünleri çeşitlendirme, araziyi daha iyi kullanmayı sağlar ve bir ürünün aşırı üretilmesini önler. © 
Yann Arthur-bertrand / Earth from Above /UNESCO

Araziyi Eski Haline Getirmek -  Arazi bozulması, kalıcı değil, geri çevrilebilir bir şeydir. Bozulmuş alanları eski 
haline getirmek için alana ekilen/dikilen ürün teknolojilerinin iyileştirilmesi gerekir. Bu ise ancak, toprağı organik 
madde ile zenginleştirmekle; farklı ürünler seçip kullanmakla; alana baskıyı azaltmakla ve topraktaki dengeyi 
korumakla mümkün olabilmektedir. 

Sürüleri Azaltmak – Bir yandan sürülerin sayısı azaltılırken, diğer yandan arazinin geri kazanılması için belli 
bir zamanın geçmesini beklemek, yerel çiftçilerin hiç de hoşuna gitmez. Ekim alanlarından ürün elde etme 
konusunda kaydedilen teknolojik gelişmeler, havancılık yapmak için daha fazla alan bırakabilir. Daha kaliteli 
hayvan yetiştirerek ve veterinerlik hizmetlerini iyileştirerek sürü sayısı düşse bile, sürü sahiplerinin gelirleri devam 
edebilir, artabilir. 
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İyi besili ve sağlıklı bir sürü, besili olmayan büyük bir sürüden daha iyidir. © UNESCO-MAB

4.7 Yenilenebilir Enerji Kullanmak

Teknolojik Yenilikler - Teknolojiler, ancak geleneksel üretim sistemlerini iyileştirerek çölleşmeye çözüm 
getirebilirler. Bu ise, geleneksel üretim sistemlerinin yeni enerji kaynaklarıyla bağlarının kurulmasına bağlıdır. 

Odunun Yerine İkame Maddeler Kullanmak: Alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını belirlemek ve bu kaynakları 
odunun yerine kullanmak, çölleşmeyle mücadelede çok önemlidir.  

Güneş Enerjisi: Güneşli günler, kurak ve yarı kurak alanların tipik özelliğidir. Bu özellik enerji ihtiyacını gidermek 
için de kullanılabilir.  

Hindistan’ın Rajasthan bölgesi: Güneş panelleri taşıyan develer. Güneşin yeterli olduğu yerlerde güneş panelleri kurulur ve 
kullanılır. © Madanjeet Singh / UNESCO

Rüzgâr - Rüzgârın gücü; elektrik üreten pervaneleri çevirir, rüzgâr yoluyla üretilen elektrik su kuyusu pompalarını 
çalıştırabilir, sulama kanallarını ve su depolarını doldurabilir ve tohumları öğüten değirmenleri çalıştırabilir.  

Çevreye  zarar vermeksizin rüzgar enerjisinden elektrik üretilir. © Michel Le Berre
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Biyogaz - Biyogaz, bir ayrıştırma makinesinde üretilen gazlı bir karışımdır. Ayrıştırma makinesinden çıkan artıklar 
doğal gübre olarak kullanılabilir. Kurak alanlardaki yüksek sıcaklık, biyogaz oluşturmak için faydalıdır.  

4.8. Kadim Bilgiyi Yeniden Üretmek 

Eski ve yeni uygulamaları birleştirmek: Yerel halka çözümler ararken, onları dinleyen, halkın geleneksel teknik 
ve önceliklerini öğrenen kuruluşlar hep daha başarılı olmuşlardır. Günümüzdeki kalkınma projeleri, geleneksel 
uygulamaları ve yeni teknolojileri birleştirmiş, böylece toplumun elindeki bilgi (know-how) çölleşmeyle mücadele 
çalışmalarını güçlendirmiştir. 

Küçük çiftçiler, sulama suyunu tutmak ve ürünleri korumak için küçük setler ve barajlar yaparlar.   
© FAO/14204/R. Faidutti

Dinamik Geleneksel Bilgi: Toplumun elindeki bilgi ve teknikler, dinamik ve ilerleyici bir özellik taşmaktadır.Eski 
Sulama Tekniklerinin Yeniden Oluşturulması: Geleneksel sulama teknikleri, çevreye duyarlı modern kalkınma 
projelerinde, yeniden kullanılabilmektedir. Cezayir’de, nüfus artışı ve çevresel bozulmayla karşı karşıya kalan 
insanlar, çevreye duyarlı geleneksel sulama tekniklerini yeniden canlandırarak sahradaki vahaları meydana 
getirmişlerdir.  

Çad’ta Chari Nehri: Nehir boyunca ürünler küçük setlerle korunurlar.

Arazi Verimsizliği ile Mücadele Edecek ve Tarımsal Ürünleri İyileştirecek Teknikler: 

Malçlama (toprağı kuru otla örtme) ve Tarımsal Artıkları Kullanma - Kuru ot, saman, mısır sapı, ölü yapraklar veya 
diğer tarımsal artıklar gibi ölü bitkiler, yani malç, çıplak toprak üzerinde ve bitkilerin etrafına serilebilir, böylece 
erozyon sınırlanabilir ve nem korunabilir.  
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Zai - Burkina Faso’lu çiftçilerin arazi ve dikim çukurlarını iyileştirme tekniğine zai adı verilmektedir. 

Kadınların Rolü - Kadınlar günlük işlerini görürken, annelerinden ve de anneannelerinden öğrendikleri pek çok 
geleneksel bilgiyi kullanırlar. Kadınlar bu işleri yaparken hem fakirliği azaltır hem de sayısız çevresel probleme 
çare bulurlar.  

Zimbabwe: Zararlı otları temizleyen kadınlar. © Wagner Horst, UNESCO

5. TÜRKİYE DÜZEYDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELEDE ÇÖZÜMLER  

Bu bildirinin “3. Küresel Düzeyde Çölleşmeyle Mücadelede Çözümler” başlığı altında yer alan sekiz alt başlık 
temel alınarak Türkiye’de yapılan faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır.  

5.1 Türkiye ve “Problemin Farkına Varmak”

Türkiye, 1992 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’na zamanın T.C. Başbakanı başkanlığında bir 
heyetle katılım sağlamış ve Konferans sonunda, çevresel problemlere ve sosyo-ekonomik kalkınmaya ortak çö-
zümler bulmayı amaçlayan ve imzaya açılan üç uluslararası sözleşmeyi (Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi-1992; 
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi-1993 ve BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi-1994) benimsemiştir. 

Rahatlıkla söylenebilir ki, dünyada bu gelişmeler olurken, Türkiye hareketlerin önünde görünmese bile, katiyen 
gerisinde de değildir (NPQ Türkiye).

5.2. Türkiye ve “BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi”

Türkiye, 1994 yılında imzaya açılan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ne, 11 Şubat 1998 tarih ve 23258 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4340 sayılı yasa ile Taraf olmuştur. 

04 Temmuz 2011 tarihli ve 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ise, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
altında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

5.3. Türkiye ve “İnsanları Harekete Geçirmek ve Katılım Sağlamak” 

Türkiye, çölleşme ile mücadeleye yönelik çalışmalarını, Dışişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
(Konya Toprak, Su ve Çölleşmeyle Mücadele  Araştırma İstayonu Müdürlüğü, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü), Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ekonomi 
Bakanlığı gibi devlet kuruluşları ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), BM Gıda ve Tarım 
Teşkilatı (FAO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmüş 
ve yürütmektedir. 

Türkiye, Çölleşme ile Mücadele başlıklı ilk Ulusal Eylem Programını 2005’te hazırlamış, 2014 sonunda ise sözko-
nu ilk programın yenileme çalışması tamamlanacaktır. Yenilenen Ulusal Eylem Programı’nda, sosyal ve ekonomik 
konulara daha fazla yer verilecektir.

5.4. Türkiye ve “Problemleri Ölçme ve Değerlendirme” 

İki türlü izleme ve değerlendirme türü üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bunlardan ilki “çölleşmenin izlenmesi 
ve değerlendirilmesi” ikincisi ise “çölleşme ile mücadelenin izlenmesi ve değerlendirilmesidir. 

Çölleşmenin Izlenmesi ve Değerlendirilmesi: Bu konuda ilk olarak, meteorolojik veriler kullanılarak hazırlanan 
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Türkiye kuraklık haritası kullanılmış ve kullanılmaktadır. 

İkinci olarak ise, bir havzaya ilişkin bilgilerilerin, bu arada çölleşmeye ilişkin bilgilerin, daha sağlıklı olarak top-
lamayabilmek amacıyla, TÜBİTAK tarafından koordine edilen ve ilgili bakanlıklar ile farklı ünüversitelerden 15 
öğretim üyesinin destek verdiği, kısa adı HİDS olan Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi projesi yürütülmek-
tedir. 2014 yılı başında başlayan projenin sonunda, perojenin pek çok çıktısının yanısıra, çölleşmenin izlenmesi ve 
değerlendirilmesine ilişikin olarak (i) çölleşme modeli ve (ii) Türkiye Çölleşme Risk Haritası’nın oluşturulacaktır.

Çölleşme ile Mücadelenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: 2014 sonunda tamamlanacak olan yenilenmiş Çöl-
leşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı’nın çıktılarından biri de “Ulusal Eylem Programının İzlenmesi Sis-
teminin Kurulması” olacaktır. Bu sistemin kurulmasının ardından, ilgili kurum ve kuruluşlar, ağaçlandırma, mera 
ıslahı, kanun çıkarma, uluslararası anlaşma yapma vb. gibi gerçekleştirdikleri faaliyetleri bu sisteme girebilecek-
lerdir. 

5.5. Türkiye ve “Uygun Çevresi Yeniden Kurma” 

Geçmişte kumul tespiti çalışmaları ağırlıktayken günümüzde rüzgar erozyonu kontrolü ağırlıklı çalışmalar yürü-
tülmektedir.

“Toprağı eski haline getirmek” bağlamında, Hümik asit’in kurak ve yarı kurak bölgelerde fidanlar üzerindeki 
etkilerinin belirlenerek uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla,  Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Mü-
dürlüğü (ÇEM) tarafından 2013-2017 yılları arasında, 184 milyon TL bütçeli “Hümik Asitin Kurak ve Yarı Kurak 
Bölgelerde Fidanlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Araştırma ve Uygulama Projesi” başlatılmıştır. 

Yine aynı bağlamda, ÇEM tarafından 2014-2018 yılları arasında 45 milyon TL bütçeli Kırşehir Malya Tuzlu ve 
Alkali Alanlarda Kullanılabilecek Bazı Bitki Türlerinin Tespiti Ve Adaptasyonu Projesi başlatılacaktır.  

“Rüzgarın etkileriyle mücadele etmek” bağlamında, ÇEM tarafından üç proje başlatılmıştır. Türkiye’de rüzgâr 
erozyonu tehdidi altında bulunan Iğdır-Aralık yöresi Mera ve Tarım alanlarında rüzgâr erozyonu riskinin doğrudan 
ölçümlerle ve Yenilenmiş Rüzgâr Erozyonu Eşitliği (YREE) ile değerlendirilmesi amacıyla 2013-2018 yılları arası 
200 bin TL bütçeli Iğdır Aralık Rüzgar Erozyonu İzleme Sistemi Projesi başlatılmıştır. Ayrıca, Rüzgar Erozyonu 
Risk Değerlendirmesi: Gözlü Tarım İşletmesi Örnek Çalışması Projesi (2013-2017; bütçe: 47 bin TL) ve Rüzgar 
Erozyonu Risk Değerlendirmesi: Altınova Tarım İşletmesi Örnek Çalışması Projesi (2014-2018; bütçe: 47 bin TL) 
başlatılmıştır.

5.6. Türkiye ve “Sürdürülebilir Tarımsal Uygulamaları Geliştirmek” 

Türkiye’de, son yıllarda geliştirilen en önemli sürdürülebilir tarımsal uygulamalar; Tarım Sigortalarının oluştu-
rulması (http://www.tarsim.gov.tr/trsmWeb/) ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun Değişik-
liği’nin yürürlüğe girmesidir. 

Tarım Sigortaları: Tarımsal üretimde afetlerin (dolu, don, sel ve su baskını, kuraklık vb.) artması çok ciddi 
üretim kayıplarına yol açmakta ve sözkonusu kayıplar üreticinin gelirinde istikrarsızlığa yol açmakta ve tarım-
sal üretimin sürdürülebilirliği tehlikeye girmektedir. Özellikle aile çiftçiliği yapan işletmelerin finansal olarak 
yeterli olamamaları nedeni ile tarım sektöründe kalması güçleşmektedir. Aile çiftçiliği yapan işletmelerimizin 
üretimde karşılaşabilecekleri afet risklerine karşılık üretimlerini sürdürebilmeleri için tarımda bir risk yönetimi 
aracı olarak tarım sigortaları uygulanmaktadır. Ülkemizde tarımda risk yönetimi 5363 sayılı Tarım Sigortaları 
Kanunu ile yeni bir boyut kazanmıştır.

Yeni Toprak Kanunu: 30/4/2014 tarihli ve 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişik-
lik Yapılması Hakkında Kanun ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda 
değişikliğe gidilmiştir. Yeni Kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırıl-
ması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlen-
mesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun ola-
rak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemek” olmuş; kapsamı ise; “arazi ve toprak kaynaklarının 
bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyük-
lüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliş-
tirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı 
ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması” şeklinde düzenlenmiştir. 

Sürüleri azaltmak: Türkiye’de kırdan kente göç nedeniyle kırsal nüfus azalması ve milli gelirdeki artış, bilhassa 
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Türkiye’nin doğusunda küçükbaş hayvancılıkta hayvan sayısının azalmasına neden olmaktadır. Köylerde nüfus 
azalması nedeniyle çobanlık yapacak kişilerin kalmaması, kalsa bile çoban tutmanın maliyetli olması gibi neden-
lerle, küçükbaş hayvancılık yapma faaliyeti giderek azalmaktadır.Türkiye’nin batısında ise, küçükbaş hayvan-
cılıkta nispi bir azalma olsa da belirgin bir azalma görülmemektedir. Diğer yandan, büyükbaş hayvancılıkta ise 
artış gözlenmektedir. Tarım alanlarından biçilen tarımsal ürün artıkları ve suni yemin kullanıldığı büyükbaş ahır 
hayvancılığı Türkiye’de gelişmekte, bu gelişmeye bağlı olarak et, süt ve katma değeri olan diğer ürünler sanayi 
gelişim göstermektedir.  

Türkiye’de Afrika geneline benzer sürüleri azaltma yoluyla çölleşmeyle mücadele etme çalışması görülmemekte-
dir. Nüfus azalması ve milli gelirdeki artış gibi nedenlerle mera ve orman alanların doğal olarak gelişmesi dikkati 
çekmektedir. Dolayısıyla sözkonusu alanları, sürdürülebilir arazi yönetimi ilkeleri çerçevesinde optimum yaralan-
mak için, Türkiye şartlarında sürüleri arttırmak bile düşünülebilir.

5.7. Türkiye ve “Yenilebilir Enerji Kullanmak” 

Konuyu öncelikle ulusal ölçekte değerlendirecek olursak; Türkiye’nin genel anlamda gelişmesi, milli gelirin art-
ması, pek çok şehirde doğal gazın yaygın olarak kullanılmaya başlanması, kırsalda köyden kente göç nedeniyle 
nüfusun azalması ve oduna ikame yakacağın devlet desteği yoluyla kullanımı gibi nedenlerle hem orman ürünleri-
ne bağımlılık hem de çölleşme tehlikesi azalmıştır. Diğer sonuçlar ise; ormanlardan yasadışı faydalanma (yakacak 
ve yapacak temini, açmacılık, yerleşme) sayı ve alan olarak azalmıştır. Diğer taraftan, sanayide pencere ve kapı 
doğramasında yeni teknolojilerin gelişmesi orman ürünlerine talebi azaltmıştır. 

Konuyu yerel ölçekte değerlendirecek olursak; köylerde evlerin ısınmasında kuzine, çok amaçlı sobaların ve ye-
mek pişirmesinde ve yine evlerin ısınmasında güneş enerjisinin kullanımı ve ev izolasyonunda devlet desteğinin 
köylüye sağlanması, ormanlara ve orman ürünlerine bağımlılığı azaltmıştır. 

İlaveten, rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretmek, ülkemizde yıl ve yıl arttığı görülmektedir. Güneş enerjisin-
den elektrik enerjisi üretmek ise henüz başlangıç aşamasındadır.             

5.8. Türkiye ve “Kadim Bilgiyi Yeniden Üretmek” 

Üretim yönteminde geleneksel bilgi: Türk köylüsünün uzun yıllar boyunca nesilden nesile iletilen geleneksel 
bilgiye dayanan geleneksel bir üretim yöntemi geliştirdiği söylenebilir. Bu yönteme göre, yumurtalar aynı kaba 
konmamakta ya da ürün çeşitlendirmesine gidilmektedir. Köylü hayvan besleyecekse, çeşitli türde hayvan besle-
mekte (keçi, koyun, inek), tarım yapacaksa, sulu ve susuz tarım ürünlerini birlikte yapmakta, arazinin durumuna 
göre farklı ürünleri birlikte ekmektedir. Diğer taraftan, dere kenarlarına kavak ve söğüt ağacı dikerek yakacağını 
sağlamaktadır. Yani köylü, bir yandan fasulye, sebze, buğday, arpa, nohut ekerken diğer yandan meyve, kavak ve 
söğüt  dikmektedir. Yani tarımsal ormancılık (agroforestry) ve silvapastoral teknikleri kullanmaktadır. Köylünün 
böyle davranmasındaki amaç; ektiği buğdayı zarar görürse meyveden yararlanmaktır. 

Tarla sürmede geleneksel bilgi: Köylere traktör gelmeden önce, hayvanla tarlayı yan süren köylü, traktörün kul-
lanılmaya başlanmasından sonra, yakıt masraflarının azaltmak amacıyla, tarlayı yukarıdan aşağıya sürme eğilimi 
göstermiştir. 

Diğer yandan, Türkiye’deki geleneksel bilgiye yönelik derinlemesine yapılan bilimsel araştırmalar çok sınırlı olup, 
konuya ilişkin bir makalede; Romalıların Anadolu’da yaptıkları teras ve su kanalları hakkında önemli bilgiler ver-
diğini göstermektedir (SPRINGER Geoscience Series).

Kadınların Rolü: Köylerde erkekler ağaç dikme ve şehre giderek şehirdeki işlerde çalışır ve nakit para kazanır-
ken, kadınlar ise tarlaların ve hayvanların ekimi ve bakımı (silvapastoral sistem) ile meşgul olurlar. 

6. SONUÇLAR

Türkiye, 1992 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan bu yana, çevresel problemlere ve sosyo-e-
konomik kalkınmaya ortak çözümler bulmaya yönelik önemli çabalar göstermiş ve uluslararası topluma önemli 
katkılarda bulunmuştur. 

Türkiye, BM’nin üç çevresel sözleşmesinden biri olan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ne 1998’de Taraf 
olmuş; Çölleşme ile Mücadele başlıklı ilk Ulusal Eylem Programını 2005’te hazırlamış ve 2011 yılında Çölleşme 
ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nü kurmuştur. 2014 sonunda ise, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 
Ulusal Eylem Programı’nın yenileme çalışmaları tamamlayacaktır. 
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2001 yılında UNESCO-MAB ve UNCCD tarafından yayımlanan “Eğitim Seti”nde yer alan ilk kitapta hem çölleş-
me olgusu anlatılmakta hem de “Çölleşme Probleminin Çözümüne Yönelik Çözümler”in ana çerçevesi sekiz alt 
başlık altında çizilmektedir. Diğer yandan, mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı zamanında, aynı konuları içine 
alan, bir uzmanlık tezi hazırlanmıştır. Bu bildiri hazırlanırken bahsekonu iki yayın temel alınmıştır. 

Bildirinin birinci bölümünde çölleşme olgusunun çerçevesi çizilirken; kurak alanlarda meydana gelen arazi bo-
zulması olan çölleşmenin; iklimsel değişiklikler, insan faaliyetleri, su kaynakları, bitkiler, hayvanlar ve biyolojik 
çeşitlilik gibi boyutlarının olduğu ortaya konmuştur. İlaveten çölleşme olgusunun çevresel ve sosyo-ekonomik 
ciddi sonuçlarının olduğu görülmektedir.

Bildirinin ikinci bölümünde ise, bu olgunun çözümüne yönelik faaliyetler sekiz başlık altında hem küresel düzeyde 
hem de Türkiye düzeyinde açıklanmıştır.

Bildiride yer alan bilgi ve değerlendirmeler ışığında, ülkemiz ile ilgili olarak şu rahatlıkla söylenebilir ki, gerek 
çölleşme olgusu hakkındaki farkındalık ve gerekse çölleşme probleminin çözümüne yönelik çözümler konusunda 
ülkemiz önemli gelişmeler göstermiştir. 

Hatta, BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (UNCCD) 12. Taraflar Konferansının (COP12) ülkemizde ger-
çekleştirileceği düşünülürse, Türkiye’nin dünyadaki çölleşme ile mücadele çalışmalarının önünde giden ülkeler 
arasında yer aldığı bile rahatlıkla söylenebilir. 
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Özet

Tarımsal üretim, başlıca dört etkene bağlıdır. Bunlar; 1-İklim Koşulları 2-Toprak Koşulları 3-Tohumun Nitelikleri 
4-Tarımsal Yöntemlerdir. Bu etkenlerden ilk ikisi üretim şartlarına uygun olmadığı zaman tarımda üretim yapmak 
ve verim elde etmek çok zorlaşmaktadır. Bu yüzden ülkemiz toprak koşulları ve iklim koşullarını iyi etüt etmek ve 
bu bilgiler ışığında planlamalar yapmak şarttır.

Bitki gelişimi dinamik ve karmaşık bir sistemdir ve iklim değişimine karşı çok hassastır. Bu bakımdan bitki geli-
şimi ile yakından ilgili olan tarımsal üretimin gelecekteki durumunun belirlenmesi ise geçmişteki, günümüzdeki 
ve gelecekteki meteorolojik şartlar ile ilgilidir. Meteorolojik faktörler ile bitki ve toprak faktörleri, bitki gelişimini 
kontrol etmektedir. Bu faktörlerin içinde en karmaşık ve belirsiz olanlar, kontrol edilemeyen meteorolojik faktör-
lerdir. Bu bağlamda Tarımsal Meteoroloji biliminin ana amacı, meteorolojik faktörlerin tarımsal üretime etkilerini 
belirlemektir (Şaylan, 2012).

Yarı kurak iklim kuşağında yer alan ve iklim değişikliği senaryolarına göre gelecekte kuraklık etkilerinin daha 
fazla hissedilmesi beklenen ülkemizde, bilhassa Toprak-bitki-atmosfer ve su ilişkilerinin tarımsal meteorolojik 
açıdan uluslararası kabul gören yöntem ve teknoloji ile incelenmesi, karar vericilere ve planlayıcılara gerekli bil-
gilerin sağlanmasına neden olacaktır. Ülkemizde şu ana kadar tarımsal meteoroloji ve bilhassa bitkilerin tarımsal 
meteorolojik özellikleri ile ilgili uygulamalı araştırma çalışmaları arzulanan seviyede değildir. Bu alandaki eksik-
liklerimizin uygulamalı araştırmalar ile tamamlanması gerekmektedir. Bunlara ilave olarak ülkemizde eksikliği 
hissedilen tarımsal çevre ile ilgili problemleri tarımsal meteorolojik açıdan araştırmaya da ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bünyesinde Ulusal bir Tarımsal Meteoroloji 
araştırma merkezinin kurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Tarımsal Meteoroloji, Kırklareli

Climate Change  And Importance Of Agricultural Meteorology

Abstract

Agricultural production depends on four factors like climate conditions, soil conditions, qualification of seed, and 
agricultural cultivation. Agricultural production would be difficult when first two of these factors are not suitable. 
Therefore, it is required that soil and climate conditions of our country would be well studied.

Plant growing is a dynamic, complex phenomena and also sensitive to climate change. Determining of future’s sit-
uation of agricultural production, which is closely related to plant growing, is relevant to meteorological conditions 
from past to present. Meteorological and soil parameters control plant growing. Meteorological parameters are the 
most complex and uncertain factors. Concordantly, the main purpose of agricultural meteorology is to determine 
effects of meteorological factors on agricultural production (Şaylan, 2012).

According to climate change scenarios, our country is located semi-arid climate zone and expected more drought 
effects than other countries. Assessment of this phenomena, relationships between soil-plant-atmosphere and water 
management in terms of agricultural meteorology, have to study well accepted methods and technologies also pro-
vide background information to decision makers. Studies about agricultural meteorology and especially properties 
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of plants’ agricultural meteorology are not desired level. It is required that lack of this research area is completed 
with in-situ experiments. In addition, problems with agricultural environment is needed to research in terms of 
agricultural meteorology.

All in all, it is essential to be established National Agricultural Meteorology Research Center which is incorporated 
General Directorate of Agricultural Researches and Policies.

Key Words:  Climate Change, Agricultural Meteorology, Kırklareli .

Giriş

Tarım çok fonksiyonlu stratejik bir sektördür. Gıda,Yem, Lif, Yakıt ve diğer tarımsal malları sağlar. Ekosistem üze-
rinde etkilidir (Toprak, Su, karbon emisyonu, tutumu vb.). Sosyal yönü vardır, diğer bir değişle yaşam biçimidir. 
Ekonomik yönü ile istihdam, milli gelir, çiftçi geliri sağlar. Dünya nüfusunun %40’ının temel geçim kaynağıdır. 
Dünyadaki toplam arazinin %40’ı tarım arazisidir.

Hükümetler arası iklim değişimi organizasyonu (IPCC) raporlarına göre, küresel ısınmanın bir sonucu olarak iklim 
değişmektedir. Çeşitli kaynaklardan atmosfere verilen sera gazları, küresel ortama sıcaklıkların artmasına neden 
olmaktadır. Sonuçta iklim değişimi günümüzün en önemli problemlerinden biri haline gelmiştir. Bu sebeple gele-
cekte, sıcaklık, yağış, buharlaşma, toprak su içeriği vb. faktörlerdeki değişimlerin tarımsal üretimi nasıl etkileye-
ceğini bilmek, azalan gıda kaynaklarının planlanması açısından önem arz etmektedir.

Tarımsal üretim, başlıca dört etkene bağlıdır. Bunlar; 1-İklim Koşulları 2-Toprak Koşulları 3-Tohumun Nitelikleri 
4-Tarımsal Yöntemlerdir. Bu etkenlerden ilk ikisi üretim şartlarına uygun olmadığı zaman tarımda üretim yapmak 
ve verim elde etmek çok zorlaşmaktadır. Bu yüzden ülkemiz toprak koşulları, ve iklim koşullarını iyi etüt etmek 
ve bu bilgiler ışığında planlamalar yapmak şarttır.

Bitki gelişimi dinamik ve karmaşık bir sistemdir ve iklim değişimine karşı çok hassastır. Bu bakımdan bitki geli-
şimi ile yakından ilgili olan tarımsal üretimin gelecekteki durumunun belirlenmesi ise geçmişteki, günümüzdeki 
ve gelecekteki meteorolojik şartlar ile ilgilidir. Meteorolojik faktörler ile bitki ve toprak faktörleri, bitki gelişimini 
kontrol etmektedir. Bu faktörlerin içinde en karmaşık ve belirsiz olanlar, kontrol edilemeyen meteorolojik faktör-
lerdir. Bu bağlamda Tarımsal Meteoroloji biliminin ana amacı, meteorolojik faktörlerin tarımsal üretime etkilerini 
belirlemektir (Şaylan, 2012).

İklim ve Çiftçi İlişkisi

Hava tahmini ve öngörüsü tarımsal açıdan en önemli konulardan birisidir. Çünkü tarımla uğraşanlar, tarımsal 
faaliyetlerini bu hava tahminlerine göre şekillendirmektedirler. Ekim döneminden tutun da sulama, gübreleme, 
ilaçlama, hasat zamanı gibi birçok olayın zamanına etkili olan iklimdir. 19. yüzyıldan itibaren tarımsal meteoroloji 
ile ilgili bilimsel yayınlar dünyada yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda yapılan çalışmalarda, daha çok hava tahmin-
lerinin bitki için önemi vurgulanmış ve ürün miktarının tahmini ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bunların yanı sıra 
farklı bölgelerin iklimsel özelliklerinin incelenmesi değişik ürünlerin yetişip yetişmeyeceği ilgili uyum problem-
leri ile uğraşılmıştır.  Başlangıçta ormanlar ve iklim arasında ilişki incelenirken 19 yy. sonralarında tarım ve iklim 
arasındaki ilişki de incelenmeye başlanmıştır. 1857 – 1927 yılları arasında ilk defa tarım ve fenoloji çalışmaları, 
göçmen kuşlar ve ağaçların tomurcuklanma zamanı gibi gözlemler yapılmıştır.

Tarımsal Meteoroloji

Tarımsal meteoroloji iklimdeki ve atmosferik olaylardaki değişikliklerin kültür bitkileri ve hayvanlar üzerindeki 
etkilerini araştıran bir bilim dalıdır.

Tarımsal meteorolojinin bilimsel amacı, kültür bitkilerinin ve hayvanlarının verimine ve gelişimine fiziksel çev-
renin kalite ve kantitatif olarak etkilerini araştırmaktır. Tarımsal uygulamalar açısından pratikteki amacı ise, bitki 
gelişiminin ve veriminin tahmini ile bitki gelişimin iyileştirme imkanlarının araştırılmasıdır.

Tarımsal Meteoroloji Amacı

Tarımsal meteorolojinin görevi, bütün meteorolojik ve klimatolojik bilgileri ve metotları, tarım alanında mevcut 
çevre şartları altında, ekonomik şartları da dikkate alarak, üretiminin miktar ve kalitesini arttırmaktır..
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Bunların yanı sıra tarımsal meteorolojinin bir başka görevi, toprak, su ve atmosfer arasındaki etkileşim ile toprak 
yapısı, toprağın nem ve sıcaklık durumlarının bitkiler üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.

Tarımsal üretim çok sayıda faktör tarafından sınırlandırılmaktadır. Özellikle bitkisel üretimde toprak, bitki ve at-
mosfer, bitki gelişiminde rol oynayan ana bileşenlerdir. Günümüz teknolojisinde bitkisel üretimin arttırılması için 
yapılan tüm teknolojik çalışmalara rağmen bitki ve toprak faktörlerinin dışında iklim faktörü (seraların dışında) 
tarımsal üretimi sınırlandırıcı en önemli faktördür. Bu sebeple hava şartları tarımla uğraşanlar için daima en önemli 
problemlerden biri olmuştur. Sözü edilen nedenlerden dolayı, tarımsal meteoroloji bilimi incelenmesi ve bunun 
tarım yararına saptanan sonuçlarla etkileşimi araştırılmalıdır.

Tarımsal Meteorolojinin İlgi Alanı

Tarımsal meteoroloji, tarımsal üretimde etkili olan tüm meteorolojik parametreler ile yakından ilgilidir. Özellikle 
tarımsal meteoroloji, bitkilerin atmosfer ile ilişkili olduğu, büyüyüp geliştiği tabaka, bu tabakanın ısı dengesi ve 
toprak yüzeyi ile olan ilişkilerini kapsamaktadır. Diğer yandan, tarımsal meteoroloji sadece toprağa yakın hava 
tabakası ile ilgilenmemekte, aynı zamanda don, kuraklık gibi tarımda atmosferik şartlar olarak tanımlanan olayları 
da incelemektedir. Eğer toprağa yakın olan hava tabakasının fiziksel durumunu bugünkü teknoloji ile değiştirebil-
mek mümkün olabilseydi, istenilen bitkinin veya canlının yetiştirilebilmesi mümkün olurdu.

Tarımsal meteorolojide, kendine özgü en önemli olaylardan biri de gözlemlerdir. Çünkü tarımsal olayların gözlem 
sonuçlarının meteorolojik ölçümlerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Araştırma çalışmalarından elde 
edilecek sonuçlar, doğrudan uygulamadaki sorunların çözümüdür. Sayısız uygulamaya yönelik çalışmalarda, gü-
neşin, rüzgarın, yağmurun bitkiler için önemini vurgulamışlardır. Bu meteorolojik faktörlerin sadece ölçülmesi 
yeterli değildir. Eğer bu veriler uygulamaya aktarılırsa, işte o zaman yapılan bu araştırmalar tarımsal açıdan de-
ğerlendirilmiş olur.

Tarımsal meteorolojide bir diğer önemli olaylardan biri de, agro-ekolojik bölgelerin, yanı bitkilerin ülke içerisinde 
yetiştirilebileceği yerlerin tespit edilmesidir. Çünkü günümüzde tarım alanlarının genişletilmesi söz konusu değil-
ken, mevcut tarım alanlarının iklimin, toprak özelliklerine vb. şekilde en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmekte-
dir. Ekosistem olarak, bir başka tanımlamaya göre tarımsal meteoroloji bitki ve hayvanların gelişme dönemlerinde 
birbiri ile etkileşim içinde bulunduğu çevrenin fiziği olarak tanımlanmaktadır. Tarımsal meteorolojinin ilgi alanı 
son derece geniştir. Bitki hastalıkları ve böceklerin bitki gelişimine etkileri de tarımsal meteorolojik açıdan ince-
lenmektedir.

Çeşitli kültür bitkileri yer yüzeyinde sadece gelişmeleri için gerekli minimum iklim koşullarının bulunduğu bölge-
lerde yetiştirilebilirler. Bitkisel üretimin gelişmekte olan ülkelerde arttırılması için WMO (World Meteorological 
Organization) ve FAO (Food and Agricultural Organization) gibi kuruluşlar çalışmalar yapmaktadır. Bu kuru-
luşların amaçları, sayısal olarak ve kalitesel olarak üretimin arttırılması ve üçüncü dünya ülkelerindeki açlığın 
azaltılmasıdır. Bu amaçla, WMO’da tarımsal meteoroloji konularında özel olarak çalışan bir bölüm bulunmaktadır.

Bir yerde iklim koşullarındaki değişiklikler sonucunda meydana gelen kuraklık, don, aşırı nem, şiddetli rüzgarlar 
bitkilerin gelişimine büyük zararlar vermektedir. Bir bölgede hangi bitki türünün yetiştirilebileceğine iklim para-
metrelerinin etkileri bulunmaktadır. Bitkiler kendi istediğine göre iklim şartları bulamadığında, önce bu iklime 
adapte olmaya çalışırlar. İklime uyum sağlayamazlarsa, verimleri azalır v aynı zamanda yaşam koşulları son bulur.

Tarımsal Meteorolojinin Kapsamı

Bitki gelişiminin maksimum olduğu dönem, atmosferik (iklim) parametrelerin(yağış,sıcaklık,rüzgar, don, nem, 
vb.) optimum olduğu durumdur. Minimum ve maksimum değerler bitki için her zaman bir tehlike oluşturabilir. 
Yağışın, sıcaklığın, rüzgarın, güneş radyasyonunun az ve çok olması bitkiye zarar verecektir. 

Bitki hastalık ve zararlarına da yine etki eden atmosferik şartlardır. Yağışı fazla olan bölgeler, yağışı az olan böl-
gelere göre hastalıkların daha az meydana geldiği tespit edilmiştir.

Tarımsal meteoroloji bir yandan meteorolojik ve hidrolojik faktörler arasındaki değişimin etkilerini, bir diğer yan-
dan ise tarımı içermektedir.

Tarımsal meteorolojinin ilgi alanı, en derindeki bitki köklerinin temasta bulunduğu toprak tabakasından, bitkinin 
geliştiği ve toprak ile temasta bulunan hava tabakası, hayvanların yaşamını sürdürdüğü atmosfer tabakasıdır.

Bunlara ilave olarak, tarımsal meteoroloji rüzgardan korunma, sulama, dondan koruma gibi tedbirlerin doğal ikli-
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me ve onun bölgesel değişimine etkileri ile ürün depolanması sırasındaki iklimsel şartlarla ve ürünün, hayvanların 
taşınması sırasındaki çevre şartları ile ilgilenir.

Tarımsal üretimi arttırmak ve üretim aşamasındaki riskleri azaltmak için nem, sıcaklık, rüzgar şiddeti ve yönü, ya-
ğış, buharlaşma ve güneş radyasyonu gibi meteorolojik parametrelerinin uzun yıllık verilerine gereksinim duyulur. 
Tarımda meteorolojik veriler:

•	 Don hadisesinin belirlenmesinde ve etkilerinin azaltılmasında,

•	 Erken uyarı sistemleriyle birlikte bitki zararlıları ve hastalıklarına karşı mücadele (ilaçlama) zamanlarının 
belirlenmesinde,

•	 Elde edilen ürünlerin hasat, taşıma, kurutma ve depolanmasında,

•	 Toprağın ekim zamanının belirlenmesinde ve toprağın bitkisel üretim  için hazırlanmasında,

•	 Bitkilerin ekim, dikim, çimlenme ve çiçeklenme dönemlerinde,

•	 Sulama ve drenaj sistemlerinin tasarlanmasında,

•	 Erozyon kontrolünde,

•	 Hayvanlarda ısı stresi oluşumunu önlemede

•	 Uygun bitki seçimi, bitki çeşidi ve ekim zamanının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Tarımsal meteoroloji, meteorolojik faktörlerin tarımsal üretimin kalitesine ve miktarına etkilerini araştıran 
bir bilim dalıdır. Bu bakımdan meteorolojik faktörler ile tarımsal üretim arasındaki ilişkinin incelenmesi uzun 
zamandır araştırmacıların odak noktasıdır. Bu küresel ısınma ve sonucu olan iklim değişikliği bağlamında değer-
lendirildiğinde, gelecekte dünyanın ve doğal olarak ülkelerin tarımsal üretimlerinin bu değişiklikten nasıl etkilen-
ebileceği farklı iklim değişikliği senaryolarına göre tahmin edilmek istenmektedir. 

Ülkemizde de tarımın iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğinin bilinmesi tarımsal meteoroloji alanının bir 
araştırma konusudur. Zira tarımsal ürünlerin meteorolojik faktörlerle etkileşimi bilinmeden bunun değerlendi-
rilmesi söz konusu değildir. Bu bakımdan ülkemizde hem günümüzü hem de bilhassa geleceği planlayabilmek 
için tarımın iklim değişikliğinden nasıl etkilenebileceği gibi son derece önemli konuların tarımsal meteoroloji 
alanından uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde veri üreten kurum ve 
kuruluşların bu konudaki verilerinin bu merkez tarafından alınması ve değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Unutu-
lamamalıdır ki iklim değişikliği sadece sıcaklığın artması ve azalması demek değildir. Yağışın miktar ve zamanının 
değişmesi, global solar radyasyonun artması veya azalması ve diğer meteorolojik değişkenlerinde bunlara paralel 
olarak etkilenmesi söz konusudur. Bu durumda sadece sıcaklık değil diğer meteorolojik faktörlerde değişecek 
ve bitki bundan olumlu veya olumsuz etkilenebilecektir. Burada en önemli sorun ülkemiz tarımını buna adapte 
olup olmayacağıdır. Bunu belirlemenin yolu tarımsal meteorolojik araştırmalar ve bu konuda sürdürülebilirlik ve 
sonuçların uygulamaya aktarılmasıdır. 

Dünyada geçmişten günümüze bitki gelişimi ve verimi ile iklim değişikliği arasındaki etkileşim araştırılmaktadır. 
Bu konuda yapılan çalışmaların ülkemizdeki durumu daha çok bölgesel çalışmalar düzeyindedir. Bunun sebebi ge-
rekli veri tabanının bulunamamasıdır. Bu bakımdan ülkemizde yeni bir tarımsal meteorolojik veri tabanı oluşturul-
malı ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır. 

Diğer yandan ülkemiz Kyoto protokolünü imzalayarak sera gazı bütçesini belirlemek ve bu bütçedeki salınımları 
azaltmak durumundadır. İster bu protokolle olsun isterse gelecekte yapılacak yeni protokollerle olsun karşımıza 
yapmamız gereken ülkemiz sera gazı bütçesini uluslararası kabul gören yöntem ve standartlarla belirlemektir. Bu-
rada tarımın önemli bir payı vardır. Bu payın özellikle ülkemizde ölçülmesi ile ilgili azda olsa yapılan çalışmalar 
vardır. Ancak bu çalışmalar sınırlıdır ve genellikle noktasal çalışmalardır. Bu durum bizi uluslararası alanda bazı 
sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilir. Bu bakımdan sera gazı bütçemizde tarım alanlarının ve hatta karasal eksosite-
min payının belirlenmesi son derece gereklidir ve ülkemizde bunun eksikliği hissedilmektedir.

Ülkemizde iklim değişikliğinin olası sonuçlarından biri olarak kuraklık gösterilmektedir. Bu kuraklığın tarımsal 
boyutunun değerlendirilmesi ve artan emisyonla birlikte yağışın kimyasal bileşimlerinin analizi ve bunların etkil-
erinin araştırılması gerekmektedir. 
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Bu tür araştırmaların yapılabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi gerekmektedir. 2011 yılında Gıda,Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) yeniden yapılandırılması çerçevesinde kurulan Kırklareli Atatürk Toprak Su ve 
Tarımsal Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü (KATSTMİM) tarafından sorumluluk alanında yürütülen tarımsal mete-
orolojik araştırma projeleri ile bölgesel ölçekte ülkenin bu alandaki problemlerine çözümler aranmaktadır. Ancak 
bu tür araştırmalar üniversiteler ile işbirliği içinde yürümektedir ve kısıtlı personel ve az sayıda bu alanda uzman 
personelle sürekliliğinin sağlanması ve ülke geneline yayılması güçtür. Bu bakımdan bu çalışmaların ülke gene-
linde yapılabilmesi için yeni bir oluşuma ihtiyaç vardır. Bu oluşumun adının da  “Ulusal Tarımsal Meteorolojik 
Araştırmalar Merkezi” (UTMAM) olması tasarlanmıştır. Bu merkez de sadece bölgesel düzeyde değil ülkesel 
ölçekte tarımsal meteorolojik çalışmalara odaklanılması ve bu konuda personelin yetiştirilmesi ve çalıştırılması 
gerekmektedir. Bunun için, ilk aşama da Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü`ne (TAGEM) bağlı 
ve ülke geneline yayılmış öncelikle 26 konu araştırma biriminde tarımsal meteorolojik ölçümlerin yapılmasını ve 
bunun bir veri tabanı altında sürekliliğinin sağlanması daha sonra gelecekte yapılacak çalışmalarla UTMAM’ın 
ölçüm ağının genişletilmesi hedeflenmelidir.

Bu kurulması hedeflenen merkezde amaç ülkemizin tarımsal meteorolojik problemlerine odaklanmak, araştırmalar 
yapmak, çözümler üretmek ve karar vericilere ve planlayıcılara veri ve bilgi desteği sağlamaktır. Bu kapsamda ülke 
genelinde tarımsal meteorolojik veri tabanının oluşturulması (en azından araştırma enstitülerinde) amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda kurulacak merkez ile ulusal ve uluslararası işbirliklerinin yapılması da planlanmaktadır. Bunun için 
ülke genelinde kurulan ölçüm sistemlerinden (Dünya Meteoroloji Organizasyonun Standartlarına sahip)  verilerin 
temin edilip, gerekli ve sağlıklı olanların kullanılması da mümkün olacaktır. Ayrıca öncelikle TAGEM’e bağlı 
kurumlarda Tarımsal Meteorolojik Ölçüm sistemleri ve veri tabanı oluşturulması için gerekli alt yapının teknolojik 
ve eğitim çerçevesinde sağlanması da hedeflenmektedir. 

Bu alanda uluslararası alanda çalışan ve hatta daha spesifik konulara yönelmiş araştırma merkezleri bulunmaktadır 
(INSAM, CARIBBEAN AGROMETEOROLOGICAL INITIATIVE (CAMI) ). Bu merkezlerin amacı araştırma 
çalışmalarında dağınıklık yerine bir bütünlüğün sağlanması, tekrar eden araştırmalar yerine sürdürülebilir ve yeni 
araştırma çalışmalarını yapmak ve veri tabanını devamlı güncellemektir. 

Ülkemizde tarımsal meteorolojik çalışmalarda bulunan diğer bir kurumda Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüdür. 
Daha çok klimatoloji istasyonlarından gelen verilerin ve diğer kurumlardan sağlanan tarımsal bilgilerin değerlen-
dirilmesi yapılmaktadır. Kurulacak bu merkez uygulamalı (arazide ölçme) tarımsal meteorolojik araştırmalardaki 
eksikliği giderecektir. 

Hedeflenen Çıktılar 

Bu merkez ile “Tarımsal Meteoroloji” konusunda Bölge ve ülke genelinde araştırmalar yapmakla görevlendirilen 
Genel Müdürlüğümüz için alt yapı ihtiyacı giderilmiş olacak ve yürütülecek olan bilimsel çalışmalar ile Bakanlık 
politikalarına yön verilecektir.

Bölge ve ülke genelinde yetiştirilen bitkilerin Bitki-Toprak-Atmosfer etkileşiminin test edilmesi ve daha iyi an-
laşılması için araştırmalar yürütülecek, bu konuda yapılacak araştırmalar için uluslararası standartlarda bir merkez 
oluşturulmasının temelleri atılacaktır.
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Ülkemiz sera gazı bütçesinde tarımın payının uluslararası kabul gören yöntemler ile belirlenmesi için araştırmalar 
yapılacak ve bölge ve ülke genelinde tarımsal ürünlerin karbon bütçesi için gerekli veri tabanları oluşturulacak ve 
kamu hizmetine sunulacaktır.

Ülkemiz tarımına iklim değişikliği/değişiminin etkileri araştırılacak, karar vericiler ve planlayıcılara veri desteği 
sağlanacaktır.

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak ülke ve dünyanın tarımsal meteoroloji ile ilgili 
problemlerine odaklanılacaktır.

Tarımsal çevre problemleri tarımsal meteorolojik açıdan da değerlendirilecektir.

Tarımsal meteoroloji alanında uluslararası kabul gören yöntem ve teknolojinin ülkemizde kullanılması ve yeni veri 
tabanlarının oluşturulması da bir diğer amacıdır. Bu bağlamda konu ile ilgili bilimsel toplantıların düzenlenmesi 
ve yapılan araştırma ve kullanılan yöntemler konusunda araştırmacıların bilgilendirilmesi ve bilgilerinin geliştir-
ilmesi için faaliyetler yapılacaktır.

Ülkemizde öncelikle araştırma enstitülerinde tarımsal meteorolojik durumun izlenmesi, gerekli verilerin kayded-
ilmesi ve bu konuda araştırmaların ve veri sürekliliğinin sağlanması için adımların atılması da bir diğer hedefidir.

Tarımın sosyal ve ekonomik etkileri dikkate alındığında bu sektörde en fazla belirsizliğe neden olan meteorolojik 
değişkenlerin etkilerinin belirlenmesi ile ilgili çok yönlü bilimsel ve teknik araştırma seviyesinin yükseltilmesi 
için gerekli teknolojik altyapının geliştirilerek, uluslararası standartlarda veri veya yöntemlerin uygulanabilmesi 
için gerekli veri sağlanması önem arz etmektedir. Zira araştırma çalışmalarının sonuçlarını girdi verilerinin kalitesi 
ve/veya çeşitliliği veya sürekliliği etkilemektedir. Bu bakımdan bu alanda uluslararası standartların yakalanması 
ve birçok ülkeden daha iyi bir tarımsal meteorolojik veri tabanının oluşturulması sağlanabilir. Kurulacak olan bu 
merkezin ana hedefi tarımsal meteoroloji alanıdır. Ancak bununla birlikte araştırma alanı ile ilgili olarak diğer 
kurum ve kuruluşlarla ve diğer disiplinlerle ilgi alanı dahilinde ortak araştırmalar da yürütülebilinir. Bu merkezin 
diğer bir görevi de tarımsal meteoroloji alanında uluslararası gelişmeleri takip etmektir. 

Bitki gelişiminin gözlenmesi ve iklim bitki ve toprak ilişkilerinin üretim alanlarında birlikte takibi ve Bitki-İklim 
Modellerinin test çalışmaları

KATSTMAİM olarak kendi araştırma alanının dışında kurulacak olan bu ulusal tarımsal meteorolojik araştırmalar 
merkezi (UTMAM) ile sadece tarımsal meteorolojik konularda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarımsal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma ve Uygulama Birimleri ile bu hizmeti talep eden ve edecek ilgili 
diğer tüm kuruluşlara (Üniversiteler, Kamu, Özel ve Sivil Toplum Kuruluşları-STK), özellikle AR-GE si olmayan 
yada bu konularda yetersiz alt yapı, bilgi ve tecrübeye sahip Özel Sektör ve yatırımcılara; ulusal ve uluslararası 
standartlarda; etkin bir ölçüm sistemiyle elde edilen araştırma sonuçlarının sağlanması, bilimsel ve teknik destek 
hizmeti verilmesi, ülke genelinde tarımsal meteoroloji ile ilgili problemlere birlikte çözüm aranması konularında 
hizmet verilebilecektir 
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Buğday Bitkisi C02,Su Buharı ve Enerji Dengesi Bileşenlerin Belirlenmesi çalışmaları

UTMAM vasıtasıyla geliştirilen, test edilen yöntem ve teknolojilerin ülkede diğer kurum ve kuruluşlarda kullanıl-
ması için bilgi desteği de sağlanmış olacaktır. UTMAM’ın kurulması ile TAGEM içindeki araştırma merkezleri ile 
veri ve teknoloji kullanımında bir eş güdüm sağlanmış olacaktır. UTMAM bu kuruluşlar için bir danışma merkezi 
olarak da görev yapacaktır. Kısa vadeli tarımsal meteorolojik çalışmalar veya veriler yerine daha uzun süreli 
sürdürülebilir veriler ve sistemlerin kullanılmasına imkan sağlayacaktır. Bu bağlamda kurulacak olan UTMAM’da 
ki araştırma yönetim sisteminin ve bilim teknoloji altyapısının geliştirilmesi sadece KATSTMAIM’nün araştırma 
çalışmalarını değil şüphesiz Türkiye’deki diğer araştırmaları da etkileyecektir. Geliştirilen ve güçlendirilen bilim-
sel altyapı yardımıyla yeni verilerin üretilmesi ve uygulamalar neticesinde sonradan oluşan değişimlerin izlene-
bilmesini sağlayacak güncel verilerin hazırlanması ile, doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi ile ilgili prob-
lemlerin çözümlenmesine, ülkemizin iklim değişikliğinden tarımının nasıl etkilenebileceği gibi geleceğe yönelik 
çıkarımların elde edilmesine kadar bir çok alanda tarımsal meteoroloji ile ilgili ülke ve dünyanın problemlerine 
yönelik politika ve uygulamaların oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Ayrıca bu merkezden elde edilecek bilgi ve veriler ile uluslararası akı ağı sistemine entegre olabilmenin yolları 
aranacaktır.

Sonuçlar ve Öneriler

Tarımsal meteorolojik çalışmalarla ilgili halen ülkemizde yukarıda da belirtildiği gibi sadece Gıda,Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 2011 yılında kurulan KATST-
MAİM bulunmaktadır. Tarımsal meteoroloji ile ilgili alanda uygulamalı spesifik araştırmaların yapılması bu kuru-
mun hedeflerinden biridir. Bunun dışında üniversiteler, diğer araştırma kurumları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
bu alanda çalışmalar yapmaktadır. Ancak genellikle yapılan bu çalışmaların sınırlı süre yürütülmesi, sürekliliğinin 
olmaması, uygulamalı tarımsal meteorolojik verilere dayanmaması veya çoğunlukla teorik çalışmalar niteliğinde 
olması vb. sebeplerden dolayı tarımsal meteoroloji alanında uygulamalı araştırma faaliyeti yapacak bir merkeze 
ihtiyaç vardır. Burada arzulanan KATSTMAİM tarafından bölgesel ölçekte yapılan araştırmaların, kurulması plan-
lanan merkez ile (UTMAM) ülkesel ölçeğe yayılabilmesi ve veri tabanının oluşturulması böylece sürekliliğin 
sağlanabilmesidir. Günümüzde tarımsal meteorolojik çalışmalar klasik klimatoloji istasyonlarından sağlanan ver-
ilerle yürütülemeyecek kadar gelişmiştir. 

Bu merkez ayrıca yapacağı faaliyetlerle TAGEM’in master plan hedeflerinde belirlenen iklim değişikliği/değişimi 
– tarım ilişkilerinin belirlenmesi amacını gerçekleştirmeye hizmet edecektir. UTMAM’da üretilen bilgi ve veriler 
ülkemizde ki araştırmacılara önemli bir bilgi sağlamanın yanı sıra, ülkemizi uluslar arası alanda temsil eden uz-
manlara da önemli destek sağlayacaktır.

Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Hedefler 

Kısa vadede yapılması planlanan faaliyetler olarak; Ekstrem meteorolojik olayların önceden belirlenmesi ve izlen-
mesi için bir laboratuarın oluşturulması, toprak karbon akılarının belirlenmesi, Trakya’da yetişen tarım bitkilerinin 
albedo değerlerinin belirlenmesi ve analizi, Bitki-İklim modelleri yardımıyla sulama programlarının belirlenmesi 
ve verim tahminleri yapılması için gerekli altyapının oluşturulması,
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Orta vadede yapılması planlanan faaliyetler ise Trakya’daki tarımsal meteorolojik istasyon sayısının arttırılması ve 
tarımsal kuraklık izleme merkezinin oluşturulması, bitkilerin iklim değişikline olan hassasiyetlerinin belirlenmesi,

Uzun vadede yapılması planlanan faaliyetler ise kısa ve orta vadede bölgesel olarak yapılan projelerin ülke gene-
line yaygınlaştırılmasıdır. 

Bitki gelişiminin gözlenmesi ve iklim bitki ve toprak ilişkilerinin üretim alanlarında birlikte takibi ve  
Bitki-İklim Modellerinin test çalışmaları
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2SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Özet

Günümüzde su, yoğun biçimde tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Ancak, suyun sanayi üretiminde ve evsel ihtiyaç-
larda kullanım oranı gün geçtikçe artmakta ve tarımsal sulamada kullanılan su oranı düşmektedir. Bilim insanları 
küresel iklim değişikliğinin hem tarımsal üretime hem de su kaynakları üzerine olumsuz etkilerinin olacağını bil-
dirilmektedirler. Bu nedenle insanlar, su kaynaklarının gelecekte daha kıt ve daha pahalı olacağı için birim sulama 
suyuna karşılık daha fazla verim almak için daha çok çalışacaklardır. Yani mevcut su kaynaklarının daha dikkatli 
kullanılması, başka bir deyişle, mevcut sudan daha fazla randıman alınması gerekmektedir. Kiraz üretimi açısın-
dan Türkiye 403.128 ton ile dünyada 1. sıradadır. Isparta-Uluborlu yöresi ise ülkemiz açısından önemli bir yere 
sahiptir. Yöredeki kiraz üreticileri son yıllarda yüzey sulama yöntemleri (salma sulama vb.) yerine damla sulama 
yöntemini tercih etmeye başlamışlardır. Ancak geleneksel yetiştiriciliğe dayalı olarak kurulan geniş dikim aralığı-
na sahip bu bahçelerde sonradan yapılan damla sulama sistemlerinin yeterliliği sınanmalıdır.

Bu nedenle bu çalışmada, Isparta-Uluborlu bölgesinde bulunan ve gayeli örnekleme yöntemiyle seçilen 20 adet 
kiraz bahçesindeki sulama sistemlerinin tasarım ve işletim bakımından mevcut durumaları incelenmiş, konuya 
ilişkin problemler belirlenmiş ve çözüm önerileri üretilmiştir. Buna göre, incelenen işletmelerin tamamında sula-
ma sistemlerinde projeleme hataları (ana ve yan boru çapları, lateral sayısı, damlatıcı aralığı, disk filtre kullanımı 
vb.) tespit edilmiştir. Bunun yanında üreticilerin herhangi bir teknik yardım bilgiye dayanmadan sulama programı 
uyguladıkları ve suyu aşırı biçimde kullandıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kiraz, damla sulama, projelendirme.

Examınatıon of Desıng and Operatıng of Drip Irrigation Systems Used in Irrıgation of Sweet  
Cherry Orchards in Isparta-Uluborlu Region

Abstract

Water is extensively used for agricultural purposes, nowadays. However, the water using rate in industrial produ-
ction and household needs are increasing day by day and proportion of water used for irrigation is reduced. Scien-
tists reported that global climate changes have negative effects both on water resources and agricultural production. 
The people will work more for higher yields per unit of irrigation water due to scarcer and more expensive water 
resources in the future. That is, available water resources should be used more careful and ıt needs that   more ca-
reful efficiency should get from per unit of water. Turkey with 403,128 tons of cherries is at first rank in the world. 
Isparta-Uluborlu region has an important area for cherry production. Cherry growers have been starting preferring 
drip irrigation instead of surface irrigation methods in the region (flooding etc.) in recent years. However, drip 
irrigation systems which designed newly in cherry orchards have been large planting distance should be tested.

Therefore, in this study drip irrigation systems at twenty cherry orchards in Isparta-Uluborlu and purposeful samp-
ling method selected district were examined in terms of desing and operating. Problems of the subjets were de-
termined and solving recommendations were produced. Accordingly project design mistakes (main and seconder 
main pipe diameter, number of lateral, dripper interwal, use of disc filters, etc..)  were detected for all farm which 
examined. In addition, it was determined that cherry growers applied irrigation scheduling without any tecnical 
assistane and they used excersive water.

Key Words: Sweet Cherry, drip irrigation, project design
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1.	Giriş

Türkiye’de ihracata yönelik olarak kurulan kiraz bahçelerinin hemen hemen tamamı 0900 Ziraat çeşidi ile kurul-
maktadır. Genel olarak ihraç kalitesindeki 0900 Ziraat çeşidinin derimi, ilk turfanda olarak İzmir bölgesinde, Ma-
yıs ayı son haftasında başlamakta ve son turfanda olarak Konya-Hadim, Niğde-Ulukışla bölgesinde (Darboğaz), 
Temmuz ayının son günlerinde sona ermektedir (Taner, 2001). Kiraz ihracatında yaşanan gelişmelere paralel ola-
rak, son yıllarda pek çok ilde üretimi artmaya başlasa da Türkiye kiraz üretiminde önde gelen iller; İzmir, Manisa, 
Afyon, Bursa, Konya, Amasya, Isparta, Denizli,’dir. (Çizelge 1) (Anonim, 2013a). Denizli, İzmir erkenci, diğer 
iller orta sezon kiraz üretim bölgeleridir.

Isparta ili, kaliteli orta sezon üretimi ile ihracatçı için önemli kiraz üretim bölgesidir. Üretim miktar bakımından 
orta sezon üretim bölgeleri içerisinde 6. Sırada yer almaktadır. 2012 yılında kiraz üretimi 18.949 ton, toplam ağaç 
sayısı 974.706 adet, ağaç başı verim 35 kg’dır. İlde önemli kiraz üretim bölgeleri, Senirkent ve Uluborlu ilçele-
ridir (Anonim, 2013b) (Çizelge 2). Isparta ili için taze kiraz, ihracat geliri sağlayan bitkisel ürünlerinin başında 
gelmektedir.2007 yılı bitkisel ürün ihracatının yaklaşık %60’ı taze kirazdan sağlanmıştır. Kiraz ihracatının değeri 
2005 yılında 5,7 milyon $, 2006’da 7,9 milyon $, 2007’de 10,14 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. (Anonim, 2009).

Küresel ısınma sonucunda ortaya çıkması beklenen iklim değişikliklerinin tarımsal üretime olduğu kadar su kay-
nakları üzerinde de olumsuz etkilerinin olması beklenmektedir. Sıcaklık, yağış, oransal nem, rüzgâr gibi iklim öğe-
lerinde beklenen değişmelere bağlı olarak sulama açısından önemli olan evapotranspirasyon, taban suyu beslenmesi 
gibi öğeler de değişmekte, bunlar su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemektedir (Anonim, 1995). İklim değişimi ve 
buna bağlı olarak yaşanabilecek kuraklık sorununun yanında hızlı nüfus artışı, su kaynaklarına olan talebin artması, 
sektörlere göre su kullanımının gittikçe değişme eğilimi, su kalitesinin düşmesi gibi faktörlerle su kaynaklarının 
kullanımının önemi daha da artmaktadır. Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)’nın 87 üye ülke arasında yapmış 
olduğu değerlendirme sonuçlarına göre, Türkiye kuraklıktan etkilenen 74 ülke arasındadır (WMO, 1992).

Mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisi ile su kaynakları üzerine ola-
bilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Dolayısıyla Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bı-
rakabilmesi için su kaynaklarının akılcı kullanılması gerekmektedir. Bu da ancak suyun programlı ve en yüksek 
randıman alınacak şekilde kullanılması anlamına gelmektedir.

Ülkemizde gerek üreticilerin bilinç ve eğitim düzeyleri gerekse sulama konusunda yapılan çalışmaların yetersiz 
olması ve çalışma sonuçlarının üreticilere aktarılmasında yaşanan sorunlardan dolayı aşırı ve hatalı su kullanımı, 
su kaynakları başta olmak üzere toprak, çevre ve bitkiler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Tekinel ve ark. 
(2001), Şanlıurfa-Harran sulamasında yapmış oldukları çalışmada gereksinim duyulan suyun yaklaşık 5 - 7 katı 
sulama suyu verildiğini ve taban suyu düzeylerinin, tehlikeli sınır olarak kabul edilen 150 cm’den daha yüksek 
olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Bu çalışmada, Isparta-Uluborlu bölgesinde bulunan ve gayeli örnekleme yöntemiyle seçilen 20 adet kiraz bahçe-
sindeki sulama sistemlerinin tasarım ve işletim bakımından mevcut durumaları incelenmiş, konuya ilişkin prob-
lemler belirlenmiş ve çözüm önerileri üretilmiştir.

2. Materyal ve Metot

2.1. Materyal

Araştırma, Isparta-Uluborlu bölgesinde kiraz yetiştiriciliği yapılan içerisinde damla sulama yönteminin uygulandı-
ğı işletmelerden gayeli örnekleme yöntemi ile seçilen 20 adet kiraz bahçesinde yürütülmüştür.

2.2. Metot

Araştırmada, öncelikle seçilen üreticilerin mevcut sulama uygulama beceri ve düzeylerini belirlemek için anket ça-
lışması yapılmıştır. Tüm işletmelerde mevcut sulama sisteminin özelliklerini belirlemek için sulama sistemlerinin 
unsurları (damlatıcı debisi ve aralığı, lateral boru çapı ve uzunluğu, bir sıradaki ve aynı anda çalışan lateral boru 
sayısı, manifold boru çapı ve uzunluğu, ana boru çapı ve uzunluğu, boru materyalleri), kontrol birimi unsurları 
(filtre sistemi, yosun filtre, hidrosiklon, elek-disk filtre, basınç regülatörü, gübre tank hacmi, manometre, vana v.b) 
ölçülerek bilgiler elde edilmiştir (Çizelge 5).

Bununla birlikte, araştırmada, tüm işletmeler için damla sulama yönteminin projelendirilmesine esas olan veriler 
belirlenmiştir. Bunlar; toprak analizleri, toprağın su alma hızı, topoğrafik ölçümler, su kaynağının özellikleri, dam-
la sulama sisteminde projeleme kriterlerinin belirlenmesi, mikro yağmurlama sulama sisteminin projelendirme 
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kriterlerinin belirlenmesidir. Toprak fiziksel analizleri Tüzüner (1990) ve Demiralay (1993)’a göre belirlenmiştir

Toprağın su alma hızı

Toprakların su alma hızları Güngör ve Yıldırım (1989)’da belirtildiği gibi çift silindirli infiltrometre ölçümleriyle 
belirlenmiştir.

Topoğrafik ölçümler

İşletme alanının boyutları çelik şeritmetre ve eğimleri ise nivelman aleti yardımıyla ölçülmüştür.

Su kaynağının özellikleri

Su kaynağının debisi hacim-zaman metoduyla ölçülerek, alanda yetiştiricilik için yeterliliği belirlenmiştir.

Bitki su tüketiminin belirlenmesi

Seçilen işletmelerde yetiştirilen kiraz bitkisinin sulama suyu ihtiyaçlarını saptayabilmek için öncelikle bitki su 
tüketim değerleri belirlenmiştir. Bu amaçla, bitki katsayıları Evans ve ark. (1996) tarafında yapılan çalışmadan 
yararlanarak hesaplanmıştır (Çizelge 3). 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

3.1.Toprak analiz sonuçları

Araştırma alanından alınan toprak örneklerinin fiziksel analizleri sonucunda elde edilen bünye, tarla kapasitesi, 
hacim ağırlığı ve su tutma kapasiteleri değerleri Çizelge 4’te verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi 30, 60, 90 ve 
120 cm derinliklerindeki toprak bünye sınıfı genellikle killi tın, tınlı, kumlu-tın karakterdedir.

3.2.Toprağın su alma hızı sonuçları

Araştırma alanından alınan toprak örneklerinin fiziksel analizleri sonucunda elde edilen bünye, tarla kapasitesi, 
hacim ağırlığı ve su tutma kapasiteleri değerleri ile araştırma alanındaki işletmelerde ölçülen toprağın su alma 
hızı değerleri Çizelge 4.’te verilmiştir. Değerler, işletmelere göre 6,5 mm/h ile 18,1 mm/h arasında değişmiştir. 
Bu işletmelere ilişkin anket sonuçları ile arazide yapılan ölçüm çalışmalarından elde edilen sonuçlar Çizelge 5’te 
verilmiştir.

Çalışmada ele alınan 20 adet kiraz yetiştiriciliği yapılan bahçede damla sulama sistem unsurlarının boyutlandı-
rılması ve sistem işletme biçimine ilişkin konuların mevcut durumları belirlenmiştir. Mevcut durumda bulunan 
sulama sistemi tamamında yakın kısmında işletme debileri yeterli olup ana boru ve yan ana boru çapları sistemin 
randımanlı çalışması için yeterlidir. İşletim açısından bakıldığında Küçük Kabaca, Büyük Kabaca ve Uluborlu 
Merkezde bulunan işletmelerde damla sulama sisteminin işletilmesi konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmamak-
tadır. Ancak İleğidağı köyünde bulunan 3 işletmede damla sulama sisteminin işletilmesinde problemler bulun-
maktadır. Burada bulunan işletmeler uygun sulama programını uygulamak için istenilen zamanda ve yeteri kadar 
suyu sistemlerine verememektedir. Burada bulunan sulama sistemi alt yapısını yapan firma ve köy tüzel kişiliği 
arasındaki anlaşmazlıkların mahkemelere taşınması ile de işletim konusunun çözülebileceği düşünülmemektedir. 

İşletmeler sulama aralığı ve sulama süresi yönünden ele alındığında bütün işletmeler yeterli ıslatma alanı oluştura-
madığı gibi 5 numaralı işletme hariç diğer işletmeler fazla sulama aralığı uygulayarak sulama yapmaktadır. Sulama 
süresi yönünden ise 1, 4, 12, 13 numaralı işletmeler uygun sulama süresi ile sulama yapmaktadır. 2, 3, 6, 7, 8, 12, 
14, 15, 17, 19, 20 numaralı işletmeler de uygulanması gerekenden daha fazla sulama süresi uygulayarak fazla 
sulama suyu verilmesine neden olmaktadır. Diğer işletmeler ise uygulanması gerekenden daha az sulama süresi 
uygulandığından bitkilere eksik sulama suyu (verilmektedir.

İşletmelere önerilen sulama sistemlerine ait bilgiler Çizelge 6’da sunulmuştur.

Kekeç (2006)  ve Yılmaz(2011) damla sulamada ana boru hattı PVC ve manifold boru hatları ise PE borulardan 
t boru hatlarının toprağa gömülü olarak tesis edilmesi önerilmiştir. Çalışma yapılan bahçelerin tamamında ana ve 
manifold boru hatları yukarıda belirtildiği gibi yapıldığı görülmüştür

Yıldırım(2008)’da damla sulama sistemlerinde işletme kolaylığı açısından, kontrol ünitesinin tek bir noktaya ve 
ana boru hattı başlangıcına yerleştirilmesi tercih edilmektedir. Toplu damla sulama sistemlerinde, kum ayıracı ve 
kum-çakıl filtre tankından gerekli olanları su dağıtım ağı başlangıcına yerleştirilir. Her tarım işletmesindeki bi-
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reysel damla sulama sistemlerinin kontrol birimi ise gübre tankı, elek filtre ve gerektiğinde basınç regülatöründen 
oluşturulacağı belirtilmiştir. Çalışmada ele alınan toplu sulama sistemi ve bireysel bahçelerde kontrol biriminin 
(basınç regülatörü hariç)  bu şekilde tesis edildiği görülmüştür.

4. Sonuç 

Sonuç olarak, sulama sistemin en yüksek düzeyde verimli çalışması ve sulama randımanının artması isteniyorsa, 
bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren damla sulama sistemlerinin projelendirilmesi, mutlaka uzman kişiler ya da 
firmalara yaptırılmasının önemi belirlenmiştir. Projelemede toprak bünyesi, infiltrasyon hızı, kullanılan anaçların 
ve kök sistemlerinin özellikleri, dikim mesafeleri, ağaçların gelişme ve verim durumları ve diğer kriterler de dik-
kate alınmalıdır. İşletmelere yukarıda belirtilen kriter doğrultusunda sulama sistemi oluşturulduktan sonra sulama 
sistemi işletimi konusunda eğitimler verilmesi, işletmelerin bulunduğu bölgelerin iklim değerleri göz önüne alına-
rak bitki su tüketimleri hesaplanarak, çiftçilerimizin uygun sulama programı doğrultusunda sulama yapmalarının 
sağlanması mutlaka gereklidir. Ayrıca sulama suyu şebekelerinin işletilmesi görevini üslenen tüzel kişiliklere (köy 
muhtarlığı, sulama kooperatifleri, belediye başkanlıkları vb.) sulama konusunda eğitim almış ziraat fakültelerinin 
tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu mühendisler görevlendirilmeli veya danışmanlık hizmeti vermelidir.

Çizelge 1.Türkiye kiraz üretiminde önde gelen illere ait veriler 

İller
Toplu meyveliklerin 

alanı (da) Üretim (ton) Verim(kg/ağaç)
Toplam ağaç 
sayısı (adet)

İzmir 104.232 54.639 24 3.248.54
Manisa 97.952 35.144 16 3.422.046
Afyon 32.757 24.750 48 666.239
Bursa 48.386 29.288 29 1.199.586
Konya 65.224 43.746 30 2.040.120
Amasya 48.552 25.172 32 1.098.630
Isparta 18.949 23.128 35 974.706
Denizli 35.009 16.733 28 814.378
Mersin 14.763 13.688 49 406.394
Antalya 11.650 11.671 54 318.048
Diğer İller 477.474 281.959 30,2 10.013.179
Türkiye 744.138 471.085 34,1 24.201.875

Çizelge 2. Isparta kiraz üretiminin İlçelere göre dağılımı 

İlçe adı
Toplu meyveliklerin 

alanı (da) Üretim(ton) Verim(kg/ağaç)
Toplam ağaç sayısı 

(Adet)

Merkez 4.058 1.326 30 94.000

Aksu 81 142 42 4.170

Atabey 3.845 1.083 25 77.570

Eğirdir 659 378 35 15.300

Gelendost 538 3.099 35 89.600

Gönen 1.045 680 35 22.190

Keçiborlu 1.755 1.043 33 35.100

Senirkent 15.876 6.270 33 350.500

Sütçüler 304 401 35 18.900

Şarkikaraağaç 1.725 1.230 30 47.500

Uluborlu 16.698 8.224 33 294.100

Yalvaç 1.664 1.131 30 44.250

Yenişarbademli 304 165 35 5.450

Toplam 48.552 25.172 1,93 1.098.630
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Çizelge 3.Bitki Su Tüketimi hesaplaması ve projelemede kullanılan eşitlikleri

Eşitliklerde; :Referans bitki su tüketimi(mm/gün), :Buhar basınç eğrisinin eğimi (kPa/°C), :Modifiye psiko

metrik sabite (kPa/°C), Bitki yüzeyindeki net radyasyon (MJ/m²/gün), :Topraktaki ısı akımı (MJ/m²/gün), 
:Buharlaşma gizli ısısı (MJ/kg), :Rüzger hızının 2 m yükseklikteki eşdeğeri (m/s), :Ortalama sıcaklık (°C), 
:Ortalama hava sıcaklığındaki doygun buhar basıncı (kPa), :Ortalama hava sıcaklığındaki gerçek buhar basıncı 
(kPa), ET=Bitki su tüketimi,(mm/gün), :Bitki katsayısı, T: Damla sulama yöntemi için ele alınacak bitki su tü-
ketimi (mm/gün), Ps: Bitki tarafından gölgelenen alanın toplam alana oranı (%), : Her sulamada uygulanacak 
en fazla net sulama suyu miktarı (mm), : kullanılabilir su tutma kapasitesi (mm/m), Ry: ’nın tüketilmesine izin 
verilen kısmı, D: Islatılacak toprak derinliği (mm), P: Islatılan alan yüzdesi (%), Ea: Su uygulama randımanı, 
: Maksimum sulama aralığı (gün), T: Damla sulama yöntemi için bitki su tüketimi (mm/gün), SA: Sulama aralığı 
(gün), : Sulama süresi (h), : Her sulamada uygulanacak toplam sulama suyu miktarı (mm), : Damlatıcı debisi 
(L/h), : Bir dekar alandaki damlatıcı sayısı (adet/da), :Maksimum işletme birim sayısı (adet), :Günlük su-
lama süresi (h/gün)

Çizelge 4. Toprak örneklerine ilişkin bazı fiziksel özellikler

İşletme 
No

Toprak 
derinliği

(cm)
Toprak 
Bünyesi

Toprağın su 
alma hızı 
(mm/h)

Tarla 
Kapasitesi

(%)

Solma 
Noktası

(%)

Hacim Ağırlığı

(g/

Kullanılabilir 

Su Tutma Kapasitesi 

(mm/120cm)

1

0-30

30-60

60-90

L

L

L 12,4 26.1 12,32

1,58

1,35

1,31 230,68

2

0-30

30-60

60-90

SL

SL

SL 18,1 18,99 8,58

1,41

1,44

1,63 185,51

3

0-30

30-60

60-90

L

L

SL 13 22,14 11,88

1,54

1,63

1,56 195,02

4

0-30

30-60

60-90

L

CL

SICL 9 28,53 18,48

1,66

1,75

1,52 197,54
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5

0-30

30-60

60-90

L

L

SIL 10,6 25,92 13,53

1,61

1,40

1,47 220,79

6

0-30

30-60

60-90

SL

SL

SL 16 18,81 9,02

2,53

2,65

1,80 179,74

7

0-30

30-60

60-90

L

L

L 12,5 26,55 12,76

1,42

1,39

1,41 230,84

8

0-30

30-60

60-90

CL

CL

CL 6,9

31,68

22,44

1,65

1,76

1,66 187,61

9

0-30

30-60

60-90

CL

CL

CL 7 29,79 20,79

1,64

2,15

1,55 192,46

10

0-30

30-60

60-90

L

L

L 11 26,19 13,64

1,55

1,39

1,41 219,57

11

0-30

30-60

60-90

L

SCL

L 10,8 27,36 16,17

1,50

1,44

1,41 194,57

12

0-30

30-60

60-90

L

L

L 12 25,65 12,65

1,41

1,45

1,43 223,24

13

0-30

30-60

60-90

C

CL

CL 6,5 27,99 19,80

1,82

1,85

1,88 181,33

14

0-30

30-60

60-90

SCL

SCL

C 9 27,90 19,14

1,88

1,81

1,74 190,16

15

0-30

30-60

60-90

L

L

L 12 24,84 12,65

1,41

1,43

1,45 209,33

16

0-30

30-60

60-90

L

L

SICL 9,5 26,10 12,98

1,45

1,39

1,36 221,09

17

0-30

30-60

60-90

SL

SL

SL 17 21,06 9,35

1,22

1,32

1,24 177,06

18

0-30

30-60

60-90

CL

CL

CL 7 29,34 20,13

1,75

1,74

1,80

193,96

19

0-30

30-60

60-90

SL

SL

CL 14 22,68 9,79

1,39

1,32

1,34 208,82

20

0-30

30-60

60-90

SL

SL

SL 16 21,87 11,11

1,52

1,36

1,38 183,61

L: tınlı,          SL: kumlu tın,          SCL: kumlu killi tın,          SICL: siltli killi tın,           SIL: siltli tın
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KURAKLIK VE ÇÖLLEŞMENIN SOSYO-EKONOMIK ETKILERI

Salih Gökkür

Ziraat Yüksek Mühendisi, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meyvecilik Şubesi Menemen-İzmir  
salihgkr@gmail.com

Özet

Kuraklık yağışların uzun yıllar ortalamasının altında gerçekleşmesi ile ortaya çıkan, arazi ve su kaynaklarını olum-
suz yönde etkileyen ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan, günümüzde küresel ısınma sonucunda meydana 
gelen iklimsel değişmelerle önemini anlamaya başladığımız doğal afetlerden biridir. Çölleşme ise iklim değişik-
likleri sonucunda ortaya çıkan arazi bozulmalarıdır.

Çevre insanların ve diğer canlıların karşılıklı olarak etkileşim içinde yaşamlarını sürdürdüğü ortamdır. Bu nedenle 
kuraklık ve çölleşmenin sosyo-ekonomik etkilerini düşünürken çevrenin etkilerini bundan bağımsız olarak de-
ğerlendirmek düşünülemez. Bu çalışmada, öncelikle iklim değişikliğinin nedenleri, sosyo-ekonomik ve çevresel 
etkileri ve sürdürülebilir kalkınma ile olan ilişkisi ve alınabilecek önlemler ifade edilmeye çalışılmıştır. Küresel 
ısınmanın meydana gelmesinde büyük katkısı olan insanoğlu, geleceğini ulusal ve uluslararası düzeyde yapacağı 
çalışmalarla şekillendirecektir.

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, çölleşme, küresel ısınma, sosyo-ekonomik etkiler

Socio-Economic Impacts of Drought and Desertification

Abstract

Drought rainfall for many years under the average realizations associated with land and water resources adversely 
affecting economic, social and environmental impact, today’s global warming occurring climatic change with the 
importance we begin to understand that natural disasters are one. Desertification, land degradation is occurring as 
a result of climate change.

Environment, humans and other living things survive in environments where interaction is mutual. Therefore, the 
socio-economic impacts of drought and desertification, considering the effects of the environment and indepen-
dently assess the unthinkable. In this study, firstly the causes of climate change, socio-economic and environmental 
impacts and its relationship with sustainable development and has tried to explain the precautions to be taken. The 
occurrence of global warming, which is a great contribution to mankind, his work in the future with the national 
and international levels will form.

Keywords: Drought, desertification, global warming, socio-economic impacts
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GİRİŞ

İklim değişikliği, ilk kez teknolojik gelişmelerin sonucu insanın bulunduğu çevreye müdahale ederek çevre ko-
şullarını değiştirmeye başladığı Sanayi Devrimiyle ortaya çıkmıştır (Kadıoğlu, 2001; Öztürk, 2002). Sera gazları 
emisyonlarında artışla beraber gelen küresel ısınma ve küresel iklim değişikliğinin, özellikle sıcaklık, yağış eği-
limlerini etkilemesi insanlığı kuraklık, çölleşme veya sel gibi felaketlerle karşı karşıya bırakmaktadır. İklim deği-
şikliğinin yarattığı ve yaratacağı bu olumsuz koşullar yalnızca insanı etkilemekle kalmamakta, tüm canlı sistem-
lerini etkilemektedir. Isınmaya bağlı sıcaklık artışıyla buharlaşma artmakta, toprağın nemi azalmakta ve toprağın 
yapısındaki bozulmalarla çölleşme ortaya çıkmaktadır. Çölleşme iklim değişikliğiyle ya da insanın doğaya yanlış 
müdahalesiyle meydana gelir.

Canlıların hızlı değişen iklim koşullarına adaptasyon sürelerinin farklı olması, hızlı adaptasyon gösteren türlerde 
yerel popülasyonlarda artışa, yavaş adaptasyon gösteren türlerde ise popülasyonlarda azalışa, göçe ya da türün yok 
olma tehlikesine sebep olacaktır. Bu nedenle, kuraklık stresine dayanıklı bitki türlerinin belirlenmesi, kurumaya 
dayanıklı bitkisel gen kaynaklarının korunması ve aktarımı çalışmaları yönündeki araştırmalar, özellikle insanların 
neden olduğu küresel ısınma sonucunda etkisini giderek arttıran kuraklığın, ilerde tüm canlılar için büyük bir sorun 
haline gelmesini önlemede rol oynayacaktır. Kuraklığa dayanıklı bitkileri içeren bitki üretim sisteminin yaygın-
laştırılması ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi suya olan isteği en aza indirerek, mevcut suyun kritik dönemlere 
kaymasını sağlayacaktır. 

Kuraklık ve Çölleşmenin Etkileri

Kuraklık ve çölleşmenin etkilerini üç gruba ayrılabiliriz. Bunlar: 1) Ekonomik Etkileri 2) Çevresel Etkileri 3) 
Sosyal Etkileri

1) Ekonomik Etkileri

•	 Üretilen tarım üründe ve yiyecek stoklarında azalma

•	 Doğadaki besin zincirinin bozulması sonucu böcek istilâsı

•	 Bitkiler için optimum koşulların değişmesi sonucu bitki hastalıklarında artış

•	 Yetiştirilen ürün kalitesinde düşme

•	 Otlakların veriminin azalması, yem fiyatlarının artması sonucu hayvanlar için su ve besin temin edilememesi 
nedeniyle hayvancılıkta meydana gelebilecek kayıplar.

•	 Orman alanlarının verimliliğinin azalması sonucu, orman ürünlerinde kayıplar

•	 Orman yangınları

•	 Su ürünlerinde kayıplar, suyun azalmasından dolayı ve doğanın tahrip olmasından dolayı kayıplar.

•	 Suyun pahalı yöntemlerle teminine ve su kaynaklarının geliştirilmesine başvurulması neticesinde, finanssal 
kaynak bulmada zorlanma

•	 Tarımsal üretimin doğrudan bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar

•	 Tarımla ve turizm ile uğraşan kesimlerin gelirlerinde kayıplar

•	 Üretimdeki azalmalara bağlı işsizlik

•	 Vergi gelirlerinde kayıplar

•	 Kişi başına düşen milli gelir azaldığı için, büyümede ve de ekonomik gelişmelerde meydana gelebilecek kayıplar.

•	 Enerji üretiminde azalma, artan enerji talebini karşılayamama.

•	 Ulaşımda nehir ve kanalları kullanan ülkelerde meydana gelebilecek kayıplar.

•	 Tarım, su arzı ve enerjide değişen koşullar nedeniyle sürdürülebilir kalkınmanın tehlikeye girmesi

Kyoto ile yükümlü ülkeler açısından karbondioksit emisyonlarının azaltılması, önemli bir maliyet unsuru oluştursa 
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da, emisyon kısıtlamalarına uymayan ülkeler için, emisyon miktarlarına göre caydırıcı miktarda vergi alınmalıdır.

2) Çevresel Etkileri

Sera gazı emisyon hacimlerinde yaşanan artışlar atmosferdeki ozon tabakasının incelmesine ve işlevini yerine 
getirememesine sebep olacaktır (Vural, 2008a). Birçok kurak bölgenin mevcut su kaynaklarında net bir azalma 
yaşanacaktır.

•	 Bitki alanlarının zarara uğraması, ormansızlaşma, kurak alanların genişlemesi, çölleşmede, tuzlulaşma ve 
toprak, su ve rüzgâr erozyonunda artışlar

•	 Su kalitesinin bozulması

•	 Hayvanların doğal yaşam alanlarının daralması

•	 Hayvan kalitesindeki bozulmalar

•	 Bitki ve hayvan türlerinin nesillerini tehdit eden hastalık ve zararlılarda artış

•	 Hava kirliliğinde, fırtına, sel gibi doğal afetlerde artış

•	 Kentsel ısı adası etkisinin de katkısıyla, özellikle büyük kentlerde, sıcak devredeki gece sıcaklıkları belirgin 
bir biçimde artacak; bu da, havalandırma ve soğutma amaçlı enerji tüketiminin artmasına neden olabilecektir.

•	 Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak, kıyı kesimlerdeki turizm ve tarım alanları yok olacaktır.

3) Sosyal Etkileri

•	 Kırsal alanlarda yaşayanların yaşam kalitesi seviyesinde düşüş

•	 Yiyecek kıtlığı

•	 Yoksullukta artış

•	 Sosyal huzursuzluk

•	 Göç olaylarında artış

•	 Sağlık (cilt kanseri ve birçok hastalığın daha sık ortaya çıkması)

İklim değişikliği ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı engellemektedir. Ekonomik büyümenin olumsuz etkilenme-
sinin ana sonucu ise yoksulluğun artması ve sosyal istikrarsızlığın ortaya çıkmasıdır. Çünkü bölgede ekonomik 
büyümenin belirleyici ana unsuru su kullanılabilirliğidir. Ortadoğu’da iklim değişiminde kaynaklanan su kay-
naklarında daralma ve buna bağlı olarak gerçekleşen tarım sektöründeki yaşanabilecek olumsuzluklar ve diğer 
olumsuz etkiler bölgedeki hızlı nüfus artışı ile birlikte düşünüldüğü zaman ortaya çıkan sonuç tek tek ülkeleri ve 
hatta bütün bölgeyi istikrarsızlaştırması muhtemel nüfus hareketlerine yol açacaktır. Mecburi göç ve iltica arayışı 
bu bağlamda yaşanabilecek başlıca problemlerdir.

Sürdürülebilir Kalkınma ile İlişkisi

İklim değişikliği, hem çevresel hem de sosyo-ekonomik etkileri ile ülkelerin sürdürülebilir kalkınma sürecini teh-
dit ederek, gelecek kuşakların yaşam standartları üzerinde belirleyici rol oynamaya başlamıştır. Son yıllarda yağış 
miktarlarında yaşanan azalma, tarımsal üretim potansiyelinin azalmasına ve barajlardaki su seviyesinin düşmesine, 
enerji arzında yaşanan daralmaya, gıda ve enerji fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Ülkelerin önümüzdeki 
dönemde, iklim değişikliğinin çevresel ve sosyo-ekonomik faktörler üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkileri 
azaltarak, sürdürülebilir kalkınma sürecinin devamlılığını sağlayacak bazı önlemleri alması gerekmektedir.

İklim Değişikliğinin Önlenmesi için Alınabilecek Önlemler

a- Mevcut Enerji Kaynaklarının İkame Edilmesi ve Tasarruf: Sera gazları emisyonlarındaki artışı durdurmak 
için, fosil yakıtlı elektrik üretiminde daha verimli, ekonomik ve temiz yakma teknolojilerinin kullanımı; yenilene-
bilir enerji kaynaklarının (su gücü, biyokütle çevrimi, rüzgar gücü, güneş ve jeotermal enerji gibi) birincil enerji 
kaynakları içindeki payı arttırılmalı ve fosil yakıt kalitesi iyileştirilerek karbon içeriği daha düşük yakıtlara geçil-
melidir (Türkeş, 2002: 14; DTP, 2000: 76).
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Yapıların izolasyonu ile ısınma ve soğuma harcamalarında düşüş ve sera gazı salınımlarını azaltma böylelikle ile-
ride Kyoto protokolüne uyulduğu için daha az vergi ve yurtdışına sermaye kaybı olacak, insanların enerji tasarrufu 
ile refah düzeylerinde iyileşme sağlanabilir. Devletler daha az enerji yatırımına ihtiyaç duyabilirler.

Evlerde ve kamusal alanda su kullanımı, yeniden planlanmalıdır. Çatılar üzerindeki yağmur suları depolarda bi-
riktirilerek, sulama amaçlı kullanabilecek şekilde biriktirilebilir. Binalardaki musluk ve klozetler su tasarrufu ya-
panlarla değiştirilmelidir. Yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanım ve yanlış yönetiminden kaynaklanan sorunlar, 
bilimsel olarak ortaya konmalı, izlenmeli, uygulanabilir ve ciddi yasal düzenlemelerle denetim altına alınarak 
çözümlenmelidir. 

Sulama ile topraktan yılda iki veya daha fazla ürün alınmaktadır. Suya en çok gereksinim duyan sektör tarım-
dır. Çiftçiler su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmeli, modern sistemleri kullanmak isteyen üreticilere uygun 
finansman destekleri sağlanmalıdır. Basınçlı sulama yöntemlerine göre sulama sistemlerinin projelendirilmesi, 
atık suların ve drenaj sularının geri kazanımı, suyun taşınması gibi alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi, kurak-
lığın indisler yardımıyla değerlendirilmesi ve bu indislerin sonuçlarının, kuraklık ve çölleşmenin etkilerini açıkça 
belirtecek şekilde uyarlanması gerekmektedir. Küresel iklim değişikliğinin, ülkelerin su kaynakları, kuraklık ve 
çölleşme üzerindeki olası etkileri, sürekli izlenmeli ve değerlendirilmelidir.

b- İmalat Sanayi, Ulaştırma ve Taşımacılık: Sanayide en iyi teknoloji ve tekniklerin kullanılması ile verimli-
liğin ve tasarrufun arttırılması hedeflenmelidir. Ulaştırma sektöründe kullanılan yakıt niteliğinin iyileştirilmesi, 
yeni motor teknolojilerine sahip araçların yaygınlaştırılması, eski araçların trafikten çekilmesi, toplu taşımanın 
desteklenmesi, özellikle büyük kentlerde metronun, hafif raylı sistemlerin yaygınlaştırılması ve ülke genelinde 
demiryolu ağının ve deniz taşımacılığının geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

c-Tarım ve Ormancılık: Aşırı su tüketimine neden olan klasik sulama yöntemlerinden vazgeçilerek, kapalı sistem 
damlama yöntemleri devreye sokulmalıdır. Sıcaklık değişikliklerine göre uyum yeteneği güçlü bitki çeşitleri belir-
lenmeli; ürün deseni su kaynakları, sosyoekonomik etkiler ve iklim parametrelerine göre oluşturulmalıdır (Öztürk, 
2008). Organik tarımın yaygınlaştırılması için eğitim, yayım ve desteklemeye yönelik politikalar geliştirilmelidir 
(DTP, 2000: 91).

Ormanlaştırmanın arttırılarak (Türkeş, 2002: 15) kereste veya sıkıştırılmış lifli kaplama şeklindeki malzemelerin 
beton, çelik veya alimünyum gibi çok daha fazla sera gazı yoğunluğu içeren materyallerin yerine kullanımı sağ-
lanmalıdır (Pittock, 2005: 177). Bu amaçla çiftçi bilinçlendirme eğitimleri yaygınlaştırılmalı, iklim değişikliği ile 
ilgili olarak kamu bilinci oluşturulmalı ve hükümet dışı kuruluşlar da dahil olmak üzere bu işleme en geniş katılımı 
sağlanmalıdır. Ormanların küresel iklim değişikliğine bağlı olumsuz etkilenmesi, insanın yaşadığı çevreyi etkile-
yecek, oluşan ısı adaları nedeniyle, enerji masraflarını, bozulan doğa nedeniyle, psikolojisini olumsuz etkileyecek, 
orman ürünlerinden ve turizmden geçimini sağlayan kesimin yoksullaşmasını sağlayacaktır.

d-Turizm: Küresel ısınmanın etkileri farklı turizm türlerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyecektir. Yaz ve kış 
turizminde ortaya çıkacak olumsuz etkiler dikkate alınarak, ekonomik ve sosyal zararların en aza indirilmesini 
sağlayacak yönetim planları hazırlanmalıdır (Öztürk, 2008).

Dünyada birçok bölgede kar yağışlarındaki azalma nedeniyle, kış turizmi olumsuz etkilenecek, bazı bölgeler yaz 
turizmi için elverişli hale gelirken, bazıları da artan sıcaklıklar ve etkileri nedeniyle elverişsiz hale gelecektir. Aza-
lan yağışlar, bazı ülkelerde yaz aylarında seyahat isteğini azaltarak, ülke vatandaşlarını tatillerini kendi ülkelerinde 
geçirmelerine neden olacaktır. Bu da yaz turizminden kazanç sağlayan ülkeleri olumsuz etkileyecektir.

e-Yönetim: İklim değişiklikleri sonucunda ortaya çıkabilecek su kıtlığına karşı su kaynaklarının korunması, ta-
rımsal sektörde çağdaş sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması sağlanmalı, yine bu değişiklikler sonucunda olu-
şabilecek su taşkınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Belediyelerin evsel atıkları ayrı ayrı toplamak için programlar 
uygulaması ve toplanan atıkların özelliklerine göre ortadan kaldırılması, karbondioksit tutulmasının sağlanması 
için ağaçlandırmaya önem verilmesi, katı atık yönetiminde depolama alanlarından kaynaklanan metan birikimleri-
nin geri kazanımı ve enerji üretilmesi çalışmalarına hız verilmelidir.

Enerjide verimliliği, tasarrufu, yenilenebilir kaynak kullanımını arttırıcı özel sektör yatırımları desteklenmeli ve 
karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmelidir. Binalarda yalıtım ve enerji konularındaki çalışmalar, gerekli merciler 
tarafından desteklenmeli; Ülkelerin güneş potansiyeli dikkate alınarak, bu konudaki Ar-Ge faaliyetleri teşvik edil-
meli ve yatırımlar arttırılmalıdır. Jeotermal kaynaklarla ilgili mülkiyet sorunlarının giderilmesi için gerekli hukuki 
düzenlemeler yapılmalıdır (Öztürk, 2008). 
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f-Eğitim: Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve israfın önlenmesi için tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yö-
nelik olarak, özellikle enerji ve su tasarrufu konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve eğitiminin sağlanması gerek-
mektedir (Öztürk, 2008).

g-Uluslararası: Ülkeler öncelikle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS) ilişkin 
yükümlülükleri yerine getirmeli ve imzalanan protokolleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdırlar.

Ülkelerin uzun vadede istikrar içinde büyümesini sürdürürken, aynı zamanda da küresel ölçekteki rekabet gücünü 
arttırabilmesi için, çevresel ve sosyoekonomik faktörler üzerinde olumsuz etkilere sahip olan iklim değişikliğinin 
etkilerini hafifletmesi, mümkünse tamamen ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu amaçla ülkelerin iş birliğiyle 
alacakları önlemler, en kısa sürede uygulamaya konulmalıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İklim değişikliği, 19. Yüzyılın ortalarından itibaren fosil yakıt kullanımında meydana gelen artış, sanayileşme, 
ulaştırmada yaşanan yoğunluğun artması, ormansızlaşma, katı atık yönetiminde yaşanan etkinsizlik, bilinçsiz ta-
rım faaliyetleri ve insan faktörünün de sosyo-ekonomik hayat üzerinde etkin rol oynamaya başlamasıyla hız ka-
zanarak günümüzün en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. İklim değişikliği ile “gelecek nesillerin kendi 
ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerine zarar vermeksizin, şuan ki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma türü” 
olarak tanımlanan sürdürülebilir kalkınma arasında çok yakın bir ilişki vardır. İklim değişikliğinin sosyo-ekono-
mik ve çevresel etkileri yeryüzüne eşit bir şekilde dağılmadığından her ülkenin sürdürülebilir kalkınma sürecide 
bu iklim değişikliğinden farklı şekilde etkilenecektir. 

Günümüzde yenilenebilir enerji anlayışının yanında sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir tarım politikaları 
da desteklenmeye başlanmıştır. İklim değişikliğinin su kaynaklarının kullanımı ve planlanması, tarım, ekonomi, 
karasal ekosistemler üzerindeki etkileri hususunda çalışmalar yapılmalıdır. (Wang, 2005:739, 752). 

İklim değişikliğinin sera gazlarının kontrol edilmemesi halinde toplumsal hayatı derinden etkileyeceği, sosyal, 
ekonomik, demografik ve politik değişikliklere sebep olacağı bilinmektedir (Stehr-Storch, 2005: 538).

Kuraklığın artmasının, güneş enerjisi potansiyelini arttır. Ancak bu artışın hangi bölgelerde, ne ölçüde olacağı 
araştırılmalı ve modellemeler geliştirilmelidir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte ülkenin rüzgâr ener-
jisi potansiyelinde de bir takım değişimler beklenmeli, geliştirilecek rüzgâr enerjisi politikalarında bu değişim göz 
önünde tutulmalıdır.

Küresel ısınmaya bağlı olarak niceliğinde değişim beklenen bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı ise biyokütle 
enerjisidir. Ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler “biyokütle 
enerji kaynağı”, bu kaynaklardan üretilen enerji ise “biyokütle enerjisi” olarak tanımlanmaktadır (Eriş, 2003). 
Biyokütle enerjisinden biyogaz, biyomotorin ya da enerji ormanları yetiştirilmesi şeklinde yararlanılabilmektedir. 
Kuraklığa bağlı olarak sulama amaçlı su kaynaklarının oranında yaşanacak azalmanın tarımsal ürünlerin üretim 
miktarlarını etkilemesi kaçınılmazdır. Bu durumun, enerji kaynakları arasında düşük de olsa bir yüzdeye sahip olan 
biyokütle enerjisi oranını daha da düşürmesi beklenmelidir. 

Ulusal ve Uluslararası Yapılacak Çalışmalar 

İklim değişikliği ile mücadelede, bireysel, ulusal ve uluslararası yapılacak çalışmaları birlikte düşünerek planla-
malar yapmalıyız.

Afet durumlarında ortaya çıkacak sağlık sorunları ile baş etmek amacıyla kurulmuş bir “Afet Destek Merkezi” 
girişim planlarının geliştirilmesinin yanı sıra, afet bölgesinde hizmet verecek, coğrafi yapıya uygun, cerrahi ola-
nakları yeterli hastanelerin donanımı ve hastaneler arası iletişim ve ilişkiden de sorumlu olacaktır. Afetlerde görev 
alacak bütün sağlık çalışanlarının eğitim ve uygulama çalışmaları yapılmış olmalıdır. Gönüllü sağlıkçıların acil 
sisteme kaydının yapılmış olması gereklidir. Afet planlamaları yapılırken ve tıbbi gereç ve ilaç stokları hazırlanır-
ken özel gereksinimi olan çocukların var olabileceği öngörüsü ile hazırlanmalıdır.

Toplu taşıma araçları veya bisiklet kullanılmalı ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Ağaçlandırma çalışmaları 
desteklenmelidir. Isınmanın önde gelen nedenlerinden birisi olan klima kullanımı en aza indirilmelidir. Çevresel 
kirliliğin farklı bir nedeni olan ve sağlığımızı tehdit eden elektro manyetik etkilenmeden korunmak amacıyla tele-
vizyon, bilgisayar gibi aygıtların kullanımına dikkat edilmelidir.
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•	 Suyu tasarruflu kullanmak, zararlı kimyasalları suya karıştırmamak, suyu kireç ve bakterilerden arındıran 
filtreler kullanmak. 

•	 Organik ürünleri tercih etmek

•	 Temizlik ürünlerinin kullanma ve saklama talimatlarına dikkat etmek. 

•	 Enerjiyi en az ve en etkin şekilde kullanarak tasarruf yapmak.

•	 Televizyonu sadece uzaktan kumandayla kapatmakla yetinmeyip, yanan kırmızı ışığı da kapatarak, bulaşık 
makinesi, çamaşır makinesi ve klimanın harcadığı enerjinin toplamı kadar enerji tasarrufu sağlamak müm-
kündür. Daha az su tüketen bir duş başlığı, sifon kullanmak ta su kaynaklarımızı korumamıza yardımcı ola-
caktır. 

•	 Geri dönüşüm işareti olan ambalajlı ürünleri kullanmak. 

•	 Doğal yöntemlerle üretilmiş gıdaları tüketmek, zararlı güneş ışınlarından korunmak için filtreli güneş gözlüğü 
kullanmak, sigara içmemek, vs. 

•	 Enerji, kâğıt ve diğer tüketim malzemelerinin israfını önleyici tedbirler almak.

•	 Kozmetik ürünlerin kullanma ve saklama talimatlarına dikkat etmek, geri dönüşümlü ambalajı olan ve ozon 
tabakasına zarar vermeyen ürünleri tercih etmek. 

Endüstriyel alanlarda enerji yönetiminin problemsiz yürütülmesi için; enerji kaybının önlenmesi, geri dönüşümün 
geliştirilmesi, mal üretiminde harcanan enerjinin azaltılması ve daha az enerji kullanarak daha çok güç üretilmesi 
öngörülmektedir. Rüzgâr, güneş gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, petrol ile çalışan 
araçları, biokütleden elde edilen methanolla çalışan araçlara çevirmek, hidrojen gibi, fosil olmayan yakıtla çalışan 
jeneratörler kullanmak, gelişmiş ülkeler için, karbon salımını azaltmaya yönelik nükleer enerji, hidroelektrik en-
erjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmaktadır (Şanlı ve Öze-
kicioğlu, 2007: 470). 

Fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan karbondioksit gazının yeraltına verilmesi veya okyanus diplerinde 
depolanması, maliyetli olmakla birlikte alternatif bir yöntem olarak düşünülmektedir (TOBB, 2007: 62). 

Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak amacıyla alması gereken bireysel tedbirler, devletlerin bu alanda yeteri kadar 
maddi kaynak ayırmasıyla başarıya ulaşacaktır (Greenpeace, 2008). Ekonomik fayda ile ekolojik faydayı bir ara-
da sağlamayı başaran kalkınma politikalarını uygulanmasıyla, sera gazı salımlarının azalmasında etkili olacaktır 
(Bozoğlu, 2007). Sürdürülebilir kalkınma amacına yönelik uygulanan vergiler ve diğer ekonomik araçlar, iklim 
değişikliğinin önlenmesinde, önemli bir rol oynamaktadır (Karakaya ve Özçağ, 2008: 4). AB ve OECD ülkelerinde 
söz konusu vergiler, bir yandan yeniden düzenlemeye tabi tutulurken diğer yandan da kirlilik yaratan faaliyetlere 
yönelik enerji vergileri, taşımacılık vergileri, kirlilik vergileri ve doğal kaynak vergileri gibi isimler altında ağır-
laştırılmaktadır (Toprak, 2006: 156). Sera gazı salımlarını engellemeye yönelik olarak kullanılabilecek alternatif 
iktisadi araçlardan biri de Karbon Vergisi uygulamasıdır (Karakaya ve Özçağ, 2008: 4). Ayrıca devletlerin, ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına ve çevreye dost yeni teknolojilerin geliştirilme-
sine yönelik AR-GE çalışmalarına da ağırlık vermeleri, bilim ve teknoloji politikalarını bu yönde belirlemeleri 
oldukça önem taşımaktadır. 

Dünyadaki nüfus artışı ile tüketimin artışı da gerçekleşmektedir. Bu açıdan, iklim üzerindeki olumsuz etkileri azal-
tacak çözümlerden biri de nüfus artışını kontrol altına almaktır. Devletlerin nüfus politikalarını bu yönde belirlem-
eleri gerekmektedir. Özellikle geri kalmış ülkelerdeki hızlı nüfus artışına yönelik olarak, insanların bilinçlendirme-
si ve eğitilmesi, bu alanda uluslararası tedbirler alınması gerekmektedir (Bozoğlu, 2007).

Deniz seviyesinde meydana gelecek yükselmelere uygun altyapı oluşturulması, tesislerin yer aldığı sahil şeridinin 
yükseltilmesi, yükselen suyun toprakları yutmasını önlemek için ızgaralar yoluyla su tahliyesi, deniz seviyesinin 
altında bulunan ülkelerin denizden gelen suyu geri pompalamak için kullandığı yel değirmenlerinden faydalanmak 
gibi yollar denenebilir.

Doğaya bağlı turizm ürünü pazarlayan işletmeler ve ülkeler, mevsimlerde meydana gelen değişmelerden olumsuz 
etkilenmektedir. Aşırı ısınma ve suların yükselmesi nedeniyle özellikle tatil turizminin yaz aylarında Akdeniz 
ülkelerinden Kuzey ülkelerine yönelecektir. Sıcaklık nedeniyle yaz turizminin ilkbahar ve sonbahar mevsimlerine 
kayması bir yana, yaz aylarında tatil turizminin terk ettiği güney bölgelerin turizm açısından değerlendirilmesi, atıl 
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kalmaması en azından ekonomik yönden zorunlu olacaktır. Bu amaçla, kapalı mekânların ve ulaşım araçlarının kli-
ma yardımıyla serin tutulması çözüm olarak karşımıza çıkabilir. Ancak söz konusu uygulamanın aşırı enerji tüke-
timi ve masrafa yol açacağı göz önünde tutulmalıdır. Yine aşırı ısınma nedeniyle, birçok bölgede kış sezonunun 
kısalması veya hiç açılmaması söz konusu olacaktır. Kış ve kayak turizminin daha kuzeye kayması sonucu, mevcut 
tesisler atıl durumda kalacak, kuzeyde ise kış turizmine yönelik altyapı ve tesis ihtiyacı doğacaktır. Kış turizminin 
azaldığı ve bittiği bölgelerde, atıl kalan tesislerin doğa ile ilgili alternatif turizm türlerinin hizmetine sunulmak 
üzere düzenlenmesi gerekecektir. Bu bölgelerde dağ turizmi, kamp ve dağ yürüyüşü turları, çim kayağı gibi alter-
natifler düşünülebilir.  

Küresel iklim değişikliğinin turizm üzerindeki olumsuz etkilerinden biri olan asit yağmurları, tarihi anıtların ve 
binaların aşınmasına, zarar görmesine yol açmaktadır. Tarihi binaların aşınmasını engelleyecek koruma tedbirleri-
nin alınması veya yıpranmış yapıların orijinaline uygun olarak restore edilmesi, bu değerlerin geleceğe taşınmasını 
sağlayacaktır.   Küresel ısınma ile mücadelede bireysel ve ülkeler bazında yapılması gerekenlere ek olarak, bu 
problemin temel sebeplerini ortadan kaldırma ve etkilerini bertaraf etme konusunda, uluslararası resmi ve sivil 
kuruluşların bir arada hareket etmeleri gereken bir süreçte bulunmaktayız. Turizmin çeşitlendirilmesi yanında, 
bazı uzmanların da belirttiği gibi, daha çok tarih ve kültüre dayanan bir turizm anlayışına ağırlık verilmesi yerinde 
olacaktır.

Ülkelerin enerji politikasının amacı, güvenli, sürekli, ucuz, sağlık açısından tehlikesiz, çevreyi kirletmeyen enerji 
sağlamak, yeni enerji sistemleri geliştirmek ve enerji iç pazarını tamamlamaktır. Sera gazlarının azaltılması için, 
ülkelerin enerji ihtiyaçlarının rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanması gereklidir.

Japon hükümetinin yaptığı gibi enerji tasarrufu hedeflerine uyan ürünlere yeşil etiket, uymayanlara ise turuncu 
etiket takılması da küresel ısınmayla mücadele için yararlı olabilecek bir çözüm olabilir.

Sera etkisi yaratan karbondioksit gazını atmosfere vermek yerine yer altında depolamak ta bir çözümdür.

Hükümet politikalarında küresel ısınmayla mücadele yer almalıdır. 

Küresel ısınmanın muhtemel sonuçlarını engellemek için alınması gereken önlemler ise katlanılabilir bir nüfus ar-
tışı, tüketilen enerji miktarı ve çeşitliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilirliği, geri kazanımların uy-
gulanabilirliği, çevreyi kirleten emisyonların etkinliği, enerji verimliliği, kaynak kullanımında tasarruf olanakları 
ve kaynakların planlı olarak kullanılmasıdır. Sonuç olarak, küresel olan bu sorunun çözümü için küresel işbirliğini 
gerekmektedir.

Kent içinde raylı toplu taşımacılığın, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığında demiryollarının ve denizyolla-
rının önemsenmesini ve uygulanmasını içermelidir (Türkeş, 1997).

Küresel iklim değişikliği nedeniyle yağışın aylara göre değişmesi, psikolojik olarak kuraklık tehlikesini göz ardı 
etmemizi sağlamaktadır. Oysa toplam yağış incelendiğinde durumun ciddiyeti daha doğru bir biçimde anlaşılabilir. 
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ŞANLIURFA’DA YETIŞTIRILEN BAZI BITKILERIN SULAMA PROĞRAMLARI
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ÖZET

Yeryüzünün birçok bölgesinde ve ülkemizde kurak ve yarı kurak iklim koşuları altında yağışlar bitkilerin gelişme 
dönemlerinde düzensiz olarak düşmektedir. Bu nedenle sulama bitki gelişiminde birinci derecede önem taşıyan 
bir üretim etmenidir. Sulu tarımda çağdaş tarım teknolojisi ve girdilerin kullanılması ile tarımsal üretim kuru 
tarıma göre büyük ölçüde artmaktadır. Bu artış koşullara ve bitkiye göre değişmek üzere 3 ile 10 kat arasındadır.
Sulamadan beklenen amacın gerçekleşmesi için, sulamaların yapılacağı zamanın, her sulamada uygulanacak su 
miktarının ve suyun toprağa uygulanış biçimi olan sulama yönteminin bitkinin yetiştirildiği koşullara uygun olarak 
belirlenmesi gereklidir.Enstitümüz deneme alanında yürütülerek   (Buğday, Mercimek, II. Ürün Ayçiçeği, Pamuk, 
II. Ürün Mısır, Biber, Domates, Patlıcan, Karpuz, Çilek ve Antepfıstığı) sonuçlanan  çalışmalarda bitkilerin sulama 
proğramları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Harran Ovası, Bitki Su tüketimi, Sulama Proğramı, 

Irrıgatıon Schedulıngs Some Plants Grown on Sanlıurfa

ABSTRACT

The irregular rainfall declining growth stages of plants in many parts of the earth and in our country under the 
arid and semi-arid climatic conditions. Therefore, irrigation is  the primary importance of in the growing of  plant 
factor. Agricultural production greatly increasing rate the use of modern agricultural technology and inputs for 
agriculture in Irrigated agriculture. This increase is between 3 to 10 times to change according to circumstances. 
Necessary to determine the irrigation method appropriate for growing conditions of plant and to be applied water 
amount to each irrigation the time of irrigation for the realization of the intended purpose of irrigation. Irrigation 
programs of plants( wheat, lentil, II.crop Sunflower, cotton, II. crop corn, pepper, tomato, eggplant, Watermelon, 
strawberry and pistachio) were determined through researches resulted in and carried out  the trial in the field of 
the Institute 

Keywords: Harran Plain, plant water consumption, irrigation scheduling,

1.GİRİŞ

Türkiye’nin en büyük  projesi olan GAP,  DSİ’ce planlanan 13 büyük projenin bileşiminden oluşmaktadır. Sulama-
nın tam gelişmesiyle bölgede toplam 1.634 milyon hektar alan sulu tarıma açılacaktır.  Şanlıurfa – Harran sulama 
şebekesi ise 151 409 ha alanı kapsamaktadır. Atatürk barajından tüneller vasıtasıyla sağlanan sulama suyu 51 km 
uzunluktaki Şanlıurfa ana kanalı ile 122 km uzunluğundaki Harran ana kanalına akatarılmakta  ve bu kanallardan 
geçen suyun toplam debisi 124 m3 /s dir. 1995 yılından itibaren sulamanın başladığı Harran Ovası’nda, 2005 yılı 
sonu itibariyle sulanan alan yaklaşık 130 000 hektara ulaşmıştır.  

Harran Ovasının yüzey sulama yöntemleriyle sulanması   planlanmıştır. Ancak buharlaşmanın ve infiltrasyon hı-
zının çok yüksek olduğu ovada yüzey sulama yöntemlerinin kullanılması ile su kayıpları büyük  olacaktır. Bu 
nedenle çiftçilerimizin yağmurlama sulama ve hatta damla sulama yöntemlerine eğilim göstermeleri gerekir. Her 
şeyden önce, özellikle su tasarrufu sağlayan sulama yöntemlerini kullanmakla sulanabilecek alan arttırılabilir. 
Ayrıca sulamaların gece yapılması buharlaşma kayıplarını azaltacağından büyük oranda sulama randımanı artacak 
ve su tasarrufu sağlanacaktır. Bunun için de ekonomik değeri yüksek bitkilerde damla sulama ve diğer çiftçi işlet-
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melerinde de tarla tipi yağmurlama sulama yöntemlerini çiftçiye öğretmek ve benimsetmek gerekir. Bu da iyi bir 
yayım ve çiftçiye gerekli yatırım masraflarını sağlayacak kredilendirme yoluna gidilerek olabilir. 

Ayrıca Harran Ovasında  Araştırma Enstitüsü tarafından değişik bitkilerde  farklı sulama yöntemleri konularında  
yapılmış ve  yüksek verim ile su tasarrufu sağlayan araştırma sonuçları uygulamaya konulmalıdır.

Sulama sayesinde birçok medeniyetler geliştiği halde, bilgisiz ve bilinçsiz yapılan sulamalar sayesinde birçok me-
deniyetler de yok olmuştur. Sulama suyu bilgili ve ölçülü verildiği takdirde verimde büyük artışlar elde edilmekte 
ve devamlılığı sağlanmaktadır. Sulama bilinçsiz ve aşırı yapıldığı takdirde ilk yıllarda verimde artış sağlanmakta, 
fakat sonraları fazla suyun zararları kendini göstermekte, drenaj, tuzluluk ve sodyumluluk sorunları ortaya çık-
maktadır. Bu sorunların giderilmesi ise uzun süreler ve büyük yatırımları gerektirmektedir.

Sulamadan beklenen amacın gerçekleşmesi için, sulamaların yapılacağı zamanın, her sulamada uygulanacak su 
miktarının ve suyun toprağa uygulanış biçimi olan sulama yönteminin bitkinin yetiştirildiği koşullara uygun olarak 
belirlenmesi gereklidir.

2.MATERYAL ve YÖNTEM 

Araştırmalar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Şanlıurfa iline bağlı Harran Ovasında bulunan  Enstitünün Koruk-
lu-Talat DEMİRÖREN Araştırma İstasyonunda yürütülmüştür.

Harran Ovası, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Şanlıurfa sınırları içinde, 36o 47’ ve 39o15’ doğu boylamları ile 
36o40’ ve 37o41’ kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Ovanın kuzeyini Urfa Dağları, güneyini Türkiye-Suriye 
Devlet Sınırı, Doğusunu Tektek Dağları, batısını ise Fatik Dağları çevirir. Denizden ortalama yüksekliği 400 m 
olan Harran Ovasının yüzölçümü 225 109 ha’ dır (DSİ 1980).

 Araştırma istasyonu, 36o42’ kuzey enlemi, 38o58’ doğu boylamında olup denizden yüksekliği 410 m’ dir (KHŞAE, 
2003)

Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu iklim bölgesine dahil olmakla beraber, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazları 
sıcak ve kurak kışları ise ılık olan bir iklim özelliği göstermektedir. Güneyden kuzeye ve batıdan doğuya gittikçe 
yağış miktarları artmaktadır.

Enstitüsünün Harran Ovası’ndaki Koruklu Meteoroloji İstasyonu’na ait 22 yıllık rasat değerlerine göre, yıllık 
toplam yağış 364 mm olup, yağışın mevsimlere göre dağılışı sonbahar % 17,3, kış % 52,8, ilkbahar % 28.8 ve yaz 
% 1,1’dir. Yıllık ortalama sıcaklık 17.2 OC, en yüksek sıcaklık 46.8 oC ve en düşük sıcaklık ise -16. 8oC dir. Yıllık 
ortalama oransal nem % 51, yıllık buharlaşma toplamı ise 1866.1  mm’ dir (KHŞAEM,2003). 

 Araştırmalar, bölgede geniş yayılım alanına sahip ve araştırma istasyonunun tamamında yer alan Harran Toprak 
Serisinde yürütülmüştür. Harran Serisi, Toprak taksonomisine göre Vertic Calciorthid alt grubunda, Calciorthid 
büyük grubunda, Orthid alt Ordosuna ve Aridisol Ordosuna girmektedir (Dinç ve ark.,1988).

Harran serisi toprakları, Harran Ovasını doğu, batı ve kuzeyden çevreleyen Tektek, Fatik ve Urfa Dağlarından 
gelen çamur akıntılarından oluşmuş, alüviyal ana materyalli, düz ve düze yakın eğimli, derin topraklardır. Tipik 
kırmızı profilleri killi bünyelidir. Tüm profil çok kireçlidir ve aşağılara doğru artan yoğunlukta kireç ceplerini 
içermektedir. A,B,C horizonlu topraklar olup, pH 7.3 ile 7.8 arasında, organik madde içeriği düşük, katyon değişim 
kapasitesi yüksektir. Katyon değişim kapasitesi kil içeriğine bağlı olarak alt katmanlara doğru artmaktadır (Dinç 
ve ark. 1988).

Ova topraklarının infiltrasyon hızları genellikle yüksektir (12-116 mm/h). Araştırmanın yürütüldüğü deneme istas-
yonunun infiltrasyon hızı ise ortalama 48 mm/h’ tir (Karaata 1991). Araştırma yeri toprakları organik madde oranı 
oldukça düşük, potasyum değerleri yüksek kil bünyeli topraklardır. 

3.ARAŞTIRMA BULGULARI

3.1.Buğday ve Arpa

Buğdayda sulama suyu ihtiyacı 440 mm, toplam su tüketimi 729.9 mm dir.

Buğday ve Arpa’ da sulama yapılacaksa 1. Su sapa kalkma , 2. Su başaklama    ve 3.Su süt olumu  devresinde 
olmak üzere toplam 3 sulama yapılır.  Her sulamada ortalama 110 – 120 mm sulama suyu uzun tava yöntemiyle 
uygulanmalıdır. Tava boyutları, Biçerdöverin iş genişliğine göre ayarlanmalıdır.
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3.2.Mercimek

Mevsimlik sulama suyu ihtiyacı 219 mm, su tüketimi 671 mm dir. Bakla bağlama dönemi başlangıcında 1 defa 
sulanmalıdır. Tava sulama yöntemi uygulanır.

3.3.II.Ürün Ayçiçeği

Sulama suyu ihtiyacı 897 mm, su tüketimi 962 mm dir. İlk su bitki boyu 15-20 cm olduktan sonra, son su süt olum 
devresinde uygulanmalıdır.Toplam 8 günde bir 7 kez sulama gereklidir. Her sulamada 110 mm su uygulanmaktadır. 

Karık sulama yöntemi uygulanmalıdır.

3.4.II. Ürün Mısır

Sulama suyu ihtiyacı 1303 mm, su tüketimi 1371 mm dir.

Bitki Boyu 10 – 15 cm iken  ilk su uygulanmalı, sulamaya süt olum devresinden   sonra son verilmelidir. Toplam  
5 gün ara ile 11 – 12 kez sulanması tespit edilmiştir. Suya duyarlı olduğu dönemler koçan püskülü,tepe püskülü ve 
süt olum dönemleridir.

Su yetersiz ise sulama aralığı 1 hafta veya en fazla 10 gün olmalıdır.

Karık sulama yöntemi uygulanmalıdır.

3.5.Ana Ürün Yerfıstığı 

Yıllık su tüketimi 1275 mm, sulama suyu ihtiyacı 1145 mm dir. Suya duyarlı dönemleri Gineforların oluşması ve 
meyve  teşekkülü dönemleridir. 

Ana Ürün 10 gün aralıklarla 13 defa sulanmalı, ilk sulamaya ekimden bir ay sonra başlanmalı ve sulamalara hasada 
yaklaşık 20 – 30 gün kala son verilmelidir.

İkinci ürün yerfıstığı ekimlerinde 10-11 defa sulama yapılmalı, ilk sulamaya bitkilerin çıkışından yaklaşık 10-15 
gün sonra başlanmalı ve hasada 20-25 gün kala son verilmelidir.

Uygun sulama karık  sulama yöntemidir.

3.6.II. Ürün Soya

Yıllık su tüketimi 1050 mm sulama suyu ihtiyacı 870 mm dir. Ekimden yaklaşık 4 hafta sonra sulamaya başlanır. 
Suya duyarlı olduğu dönem Bakla oluşum ve tane olum dönemi, sulama sayısı 9 – 10, her sulamada verilecek 
ortalama su miktarı 100 mm, sulama aralığı 7 gündür. Son su eylülün ilk yarısıdır.

 Karık ve yağmurlama sulama yöntemi uygulanır.

3.7.Pamuk

Yıllık su tüketimi 1325 mm, yıllık sulama suyu ihtiyacı 1125 mm dir. Suya duyarlı dönemleri tarak oluşumu , 
çiçeklenme ve koza oluşumu, her sulamada verilecek ortalama su miktarı 100 mm dir.

İlk su ekimden 35 – 40  gün sonra , son su ise Ağustos ayının son haftasında veya en geç eylül ayının ilk haftasında 
kozalar % 5 açınca verilmelidir. Haziran ayında 10 gün ara ile 3 defa , Temmuz ve Ağustos aylarında 8 gün arayla 
4’ er defa olmak üzere toplam 11 defa sulanmalıdır. 

Pamuk sulamasında su kısıntısının zorunlu olması durumunda, uygulama zamanı olarak çiçeklenme başlangıcın-
dan önceki dönem seçilerek, mevsim boyunca 10 gün ara ile toplam 9 defa sulama yapılabilir. Sulamaya kozalar 
% 5 açtığında son vermek gerekir. 

En uygun sulama karık  ve damla sulama yöntemidir.

3.8.Yonca Tarımı

Yıllık su tüketimi sıcak yörelerde 2883 mm, sulama suyu ihtiyacı 2600 mm’ye kadar varmaktadır. Mart sonu,Ni-
san ayı başlarında sulamaya başlanmalıdır.Suya duyarlı olduğu dönem biçim sonrasıdır. Nisan, Mayıs ve Eylül 
aylarında 15 gün arayla, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 10 günde bir sulanmalıdır. Her sulamada verilecek 
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ortalama su miktarı 173 mm dir. Sulamalar uzun tava ( Border ) veya yağmurlama metoduyla yapılmalıdır.

3.9.Biber

Damla sulamada  4 günde bir sulama ve 1.25 katsayısı uygulanmalıdır. Bu konuya; ortalama uygulanan sulama 
suyu 1005 mm, su tüketimi 1007 mm, sulama sayısı 39 dur.

Karık sulamada uygulanan sulama suyu 1373,3 mm, su tüketimi 1416 mm, sulama sayısı 22’dir. 

Suya duyarlı olduğu dönem Temmuz – Ağustos ayları, her sulamada ortalama su miktarı 74 mm dir. İlk su uygula-
ma zamanı Mayıs ayında dikimden 10 – 15 gün sonra başlamalı ilk meyve görülünceye kadar yersiz sulamalardan 
kaçınılmalıdır. İlk meyve görüldükten sonra birer haftalık aralıklarla sulamalara devam edilmeli ve Eylül ayı sonu 
Ekim ayı başında sulamalara son verilmelidir. Bibere uygulanan sulama sayısı ortalama olarak 18 dir. Karık  ve 
damla sulama yöntemi uygulanmaktadır.

3.10.Domates

Yıllık su tüketimi 1742 mm yıllık sulama suyu ihtiyacı 1670 mm dir. ilk su uygulama zamanı Mayıs ayı başı, 
suya duyarlı dönemleri çiçeklenme ve meyve oluşumudur. Domates yetiştiriciliğinde bitkiler üzerinde ilk mey-
veler görülünceye kadar mümkün olduğu kadar sulamadan kaçınılır. Bu devreye kadar çapa yapılır. İlk meyvel-
er görüldükten sonra sulama önem kazanır. Suyun bitkinin yapraklarına değmemesine  özen gösterilmeli yoksa 
yapraklar çamurlanır  ve hastalığa yakalanması kolaylaşır.

Mayıs ayında 10 gün arayla 3 su

Haziran ayında 7 gün arayla 4 su

Temmuz ayında 6 gün arayla 5 su

Ağustos ayında 7 gün arayla 4 su

Eylül ayında 15 gün arayla 2 su olmak üzere toplam 18 su verilmelidir.

Uygun sulama metodu karık ve damla sulama yöntemleridir.

3.11.Karpuz

Yıllık su tüketimi 560 mm, sulama suyu ihtiyacı 480 mm dir İlk sulama zamanı 5-15 Haziran, suya duyarlı dönem-
leri meyve oluşturma ve meyve gelişim dönemleridir. Her sulamada 80 mm su uygulanır.

Fideler küçükken fazla sulama yapılırsa gelişmeye olumsuz etki yapar. 

Meyve oluşum dönemine kadar mümkün olduğu kadar az sulama yapmak gerekir. Meyve büyüklüğü 5-6 cm olduktan 
sonra normal sulamalar yapılmalıdır. Bu devreden itibaren 15 günde bir sulama yapılmalıdır. Sulama sayısı 6-7 dir.

Sulamalarda karık, damla veya mini yağmurlama sulama yöntemleri uygulanabilir.

Su kısıntısı durumunda önerilen sulama proğramı 20 günde bir sulamadır.

3.12.Kavun

Meyve oluşumuna kadar fazla sulamaya gerek yoktur. Ancak toprakta yeterli nem yoksa aşırı olmamak  üzere su-
lama yapılmalıdır. Meyve oluşum döneminden sonra sulamalar sıklaştırılmalı, bu devreden itibaren 12 – 15 günde 
bir sulama yapılmalıdır. 

Sulamalarda karık, damla ve mini yağmurlama yöntemleri kullanılabilir.

3.13.Patlıcan

Yıllık su tüketimi 2030 mm yıllık sulama suyu ihtiyacı 2010 mm dir. ilk su sulama zamanı dikiminden 30 gün son-
ra, suya duyarlı dönem çiçeklenme ve meyve oluşumu, sulama sayısı 18 – 20,her sulamada verilecek ortalama su 
miktarı 110 mm, sulama aralığı 8 gün,  hasat sonuna kadar sulanmalıdır. Sulama devresi 150 gün dür. Su kısıntısı 
durumunda verilen sulama proğramı 10 gün aralıkla sulama yapılabilir.  Uygun sulama metodu karık ve damla 
sulama yöntemleridir.
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3.14.Antepfıstığı

Yıllık su tüketimi 600 mm, yıllık sulama suyu ihtiyacı 450 mm ilk su uygulama zamanı haziran başı suya duyarlı 
dönemleri meyve oluşumu, sulama sayısı 3,her sulamada verilecek ortalama su miktarı 150 mm , sulama aralığı 45 
gün, son su verme zamanı eylül başıdır.

Karık ve damla sulama yöntemleri uygulanır.

3.15.Çilek

Yıllık su tüketimi 1505 mm, sulama suyu 1466 mm dir.ilk su uygulama zamanı Mart sonu- nisan başı , suya duyarlı 
dönemleri mayıs –haziran ayları (meyve dönemi),  son su verme zamanı eylül sonu ekim başıdır.

Karık sulamada sulama sayısı 15-16 ,her sulamada verilecek su miktarı 30 mm, sulama aralığı 14-23 gündür.

Damla sulamada sulama sayısı 92, sulama aralığı 2 gündür.

4.TARTIŞMA VE SONUÇ

Sonuç olarak, kontrollü bir sulama gerçekleştirildiği takdirde, tarımsal üretim artışı yeterli düzeye çıkarak, yatırm-
ların geri dönüşümünü çabuklaştırır yeni yatırımlara yönelebilinir. Bunun yanında aşırı sulama sonucu doğabile-
cek sorunlar da önlenmiş olur.

Harran Ovasında mevcut sorunlardan bir tanesi de aşırı sulama sorunudur. Aşırı sulama; toprağa bitkinin ihtiyacın-
dan fazla su vererek derine sızma ile taban suyunun yükselmesine, yüzeyden akıp giderek toprağın taşınmasına ve 
toprağın tüm boşluklarını doldurarak havasız kalmasına yol açacak şekilde yapılan sulamaya denir.

Sulama suyunun ölçülü kullanılması ve fazlasının zarar vermeden tarladan uzaklaştırılması için alınacak önlemler 
şu şekilde sıralanabilir.

-Bitkilerin su isteğine göre sulama yapılmalıdır. 

-Suyun tarlaya dağılımının iyi olması için tarla tesviye edilmelidir.

-Uygun sulama metodu seçilmelidir.

-Sulama suyu zamanında kesilmelidir.

-Tarla içinde sulamadan dolayı su fazlalığı olursa yüzey drenajı ile bu fazla su tarladan uzaklaştırılmalıdır.
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BARAJLARIN METEOROLOJİK KURAKLIĞA ETKİSİNİN STANDART YAĞIŞ 
İNDİSİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 

Onur ARSLAN 

Arş. Gör. Dr., onarslansdu@hotmail.com, Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 

ÖZET

Barajlar inşa edildikten sonra yerel yağış miktarını değiştirebilirler ve bu nedenle meteorolojik kuraklığı etkileye-
bilirler. Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ve Isparta İlleri arasında bulunan Karacaören I ve II Baraj-
ları’nın meteorolojik kuraklığa etkileri standart yağış indisi (SYİ) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla 
barajların hemen yanında bulunan Karacaören istasyonuna ait yağış verileri kullanılmıştır. Baraj öncesi (1974-
1989) ve sonrası (1994-2009) kuraklıklar bu yağış verileri dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. SYİ değerlerine göre 
barajlardan sonra kurak dönem yüzdesinin azaldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meteorolojik kuraklık, Barajlar, Standart yağış indisi.     

Investigation Of Effect Of Dams On Meteorological Drought Using Standard Precipitation Index Method

ABSTRACT

Dams can change amount of local precipitation after construction and therefore they can affect meteorological 
drought. In this study, the effect of Karacaören I and II Dams, which were located between the provinces of Antalya 
and Isparta in the Mediterranean region, on meteorological drought was investigated by using Standard Precip-
itation Index Method. Precipitation data of Karacaören station, which were located near the dam,  was used for 
this purpose. Droughts after and before the dams (1977-1989 and 1994-2006) were compared with each other by 
considering this precipitation data. According to SPI values, it was determined that percentage of drought period 
was decreased after the dams. 

Key Words: Meteorological drought, Dams, Standard precipitation index.     

      

1. GİRİŞ

Kuraklık, yağışların kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesine bağlı olarak arazi ve su 
kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına yol açan doğal bir olay olarak tanımlan-
maktadır (Antalya Tarım İl Müdürlüğü, 2008). 31 çeşit doğal afet için şiddet, süre, kayıp ve etkiler dikkate alınarak 
yapılan bir sıralamada kuraklık birinci sırada bulunmaktadır (Bryant, 1993). Kuraklık canlıların yaşamına etki 
eden can ve mal kayıplarına yol açan diğer doğal afetlerden farklıdır. Çünkü etkisi uzun zamanda ve daha yavaş 
hissedilmektedir (Şaylan ve ark., 1997). Ayrıca, diğer doğal afetlere göre, başlangıç ve bitişi belirsizdir, kümülatif 
olarak artmaktadır, aynı anda birden fazla kaynağı etkileyebilir ve ekonomik boyutu yüksektir (Özgürel ve ark., 
2003).

Meteorolojik kuraklık, ortalama yağış miktarında meydana gelen azalma olup çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu ta-
nımlar genellikle yere özgüdür ve kurak ve kurak olmayan periyotları ayırmak için kullanılan sınırlar belirtilmiştir 
(Wilhite ve Glantz, 1987): Örneğin, Bali’de yağmursuz geçen 6 gün ve Libya’da yıllık yağışın 180 mm’den düşük 
olması gibi (Hudson ve Hazen, 1964). Bir bölgeye uygulamak için yapılan tanımlamalar diğer bölgelere uygulan-
dığında meteorolojik şartlar nedeniyle problemler çıkarmaktadır. Diğer kuraklık tanımlarında kuraklık şiddeti ile 
normal olarak ifade edilen uzun dönem ortalaması karşılaştırılmaktadır (Wilhite ve Glantz, 1987).

Barajlar, tarım alanlarının sulanması, enerji üretiminin gerçekleştirilmesi ve taşkınlar ile bunlara bağlı can ve mal 
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kaybının önlenmesi açısından hayati önem taşıyan son derece önemli yapılardır. Ancak barajların çevreye olan 
etkilerini de unutmamak gerekir. Barajlar inşa edildikten çevre iklimini değiştirebilirler ve bu nedenle meteorolojik 
kuraklığı etkileyebilirler. 

Sandalcı ve Yüksel, belli sınırlar içinde olsa bile barajların neden olduğu sera gazı üretiminin iklim değişikliğine 
neden olan en önemli parametre olduğunu belirtmişlerdir. Baraj göllerinin atmosfere karbondioksit yerine metan 
gazı salgılamasına içerisinde bulunan bitki örtüsünün çürümesinin ve suyunun çözünmüş oksijen bakımından fakir 
olmasının neden olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca metan gazının küresel ısınma açısından karbondioksitten daha 
etkili olduğunu ancak etkisinin fosil yakıtlı termik santrallere göre daha az ve hatta kabul edilebilir sınırlar içeri-
sinde olduğunu belirtmişlerdir (Sandalcı ve Yüksel, 2007).

Fearnside, Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Curuá-Una Barajı’nda olduğu gibi tropikal orman alanlarında bu-
lunan hidroelektrik barajların sera gazı yaydığını belirtmiştir. Salınımlar, baraj haznesi içerisinde ayakta kalan 
ağaçların üst-sulu kısımlarının çürümesi nedeniyle karbondioksit gazı, haznenin dip kısmında bulunan ve oksi-
jensiz koşullar altındaki yumuşak bitki örtüsünün özellikle makrofitlerin (mikroskoba ihtiyaç olmaksızın gözle 
görülebilen su otlarının) ve çekilme bölgesinde yetişen ve su seviyesi yükseldiği zaman suyla dolan bitkilerin çü-
rümesi nedeniyle metan gazı içermektedirler. Metan gazının bir kısmı hazne yüzeyinden baloncuklar halinde ya da 
difüzyon yoluyla salınmaktadır ancak daha büyük miktarlardaki kısmı ise suyun türbinlerden ve dolusavaklardan 
geçişi sırasında bırakılmaktadır. Sudaki metan gazının yoğunluğu ise derinliğe göre ya da türbinlerden ve dolu-
savaklardan önemli metan içeriğine sahip yeterli derinlikten su çekilmesi ile artmaktadır. Fearnside, Curuá-Una 
barajının 1990 yılında saldığı sera gazlarının yağ ile aynı miktarda elektrik üretilirken salınan gazlardan 3,6 kat 
daha fazla olduğunu belirlemiştir (Fearnside, 2005). 

Lima ve ark., Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) tarafından sağlanan veriler, bootstrap yeniden 
örneklemesi ve teorik bir model sayesinde dünya genelinde büyük barajların hazne yüzeylerinden, türbinlerinden 
ve dolusavaklarından atmosfere yılda yaklaşık olarak 104 ± 7,4 teragram (milyon ton) metan gazının salındığını 
tespit etmişlerdir (Lima ve ark., 2008).  

Maeck ve ark.,  iç suların küresel metan salınımının %18’i olarak hesaplanan önemli miktarlardaki karbonu taşı-
makta ve dönüştürmekte olduğunu belirtmişlerdir. Büyük barajların doğal kaynaklardan daha yüksek metan salı-
nım hızları ile tatlı su kaynaklarının salınımlarına önemli bir katkıda bulunduğunu ancak dünya genelinde yüksek 
miktarda organik karbonu alan ve tutan ve de bu yüzden atmosfere önemli miktarda metan salınımı yapan mil-
yonlarca küçük barajın da bulunduğunu ifade etmişlerdir. Maeck vd., Orta Avrupa’da bulunan bir nehirde barajın 
metan salınımına etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla nehir kıyısı boyunca ve baraj nedeniyle artan sedimentin 
bulunduğu rezervuar boyunca metan salınımlarını karşılaştırmışlardır. Yapılan karşılaştırma sonucunda nehir kı-
yısı boyunca 0,23 mmol/m2gün olan metan salınımının rezervuar boyunca 19,7 mmol/m2gün ‘e çıktığı ve metan 
salınımının ana kaynağının rezervuar boyunca olduğu belirlenmiştir. Ayrıca alansal salınım hızlarının ılıman iklim 
bölgelerinde bulunan baraj ve nehirlerdeki önceki ölçümleri aştığı ortaya çıkmıştır. Maeck vd., metan üretiminin 
sediment toplanması ile ilişkili olduğunu ve bu nedenle küçük barajlardan metan salınımlarının ölçülmesi için 
sedimantasyonun mükemmel bir araç olacağını göstermişlerdir. Çalışma sonuçları baraj yapılmış nehir bölgelerin-
den sedimantasyon odaklı metan salınımlarının küresel tatlı su kaynaklarına ait salınımları % 7’ye kadar artırabi-
leceğini öne sürmektedir (Maeck ve ark.,  2013).

Barajların iklim üzerindeki etkileri baraj gölünün büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre değişmektedir. Tonbul, Ke-
ban Baraj Gölü’nün çevre ikliminde yapmış olduğu değişiklikleri araştırmış ve şu sonuçlara ulaşmıştır. 1960-1970 
dönemi için 440 mm olan yıllık ortalama yağışın 1971-1981 dönemi için 437 mm’ye düştüğünü ve bu nedenle 
yıllık ortalama yağışta büyük bir değişiklik olmadığını belirtmiştir. Ancak ilkbahar ve yaz mevsimlerindeki 22 ve 
2 mm’lik artışlar nedeniyle konvektif yağışlarda önemli bir artışın olduğunu tespit etmiştir. Elazığ meteoroloji 
istasyonuna ait verilere göre yapılan karşılaştırmada yıllık sıcaklık 0,2 °C azalmış, yıllık nispi nem %2 artmış, bu-
harlaşma %13,4 azalmış ve yıllık donlu günler sayısı ise %15,13 artmıştır. Ayrıca ilkbahar ve yaz için %7’ye varan 
nem artışlarının sonbahar ve kışta değişmediği veya % 2 azaldığı görülmüştür (Tonbul, 1986). 

Güldal ve Ağıralioğlu, Keban Baraj Gölü’nün çevre ikliminde yapmış olduğu değişiklikleri araştırmışlardır. Ela-
zığ, Bingöl, Sivas ve Tunceli meteoroloji istasyonları için 1960-1975 ile 1976-1990 yılları için Keban Baraj Gö-
lü’nün bölge iklimini yumuşattığını ancak iklim tipinde belirgin bir değişiklik oluşturmadığını ifade etmişlerdir 
(Güldal ve Ağıralioğlu, 1994). 

Yeşilnacar ve Gülşen, Türkiye’nin üçüncü büyük gölü durumunda olan Atatürk Baraj Gölü’nün yöre iklimine 
etkilerini incelemiştir. Sıcaklıkta önemli bir değişim olmadığını, yağışın sonbahar aylarındaki kısmi artışlar dı-
şında yıllık bazda toplam yağışın fazla değişmediğini ancak bağıl nemde önemli değişimler olduğunu ve özel-
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likle Nisan-Ekim döneminde % 25’lere varan artışların olduğunu tespit etmiştir. Yeşilnacar, Keban ve Atatürk 
Barajları’nın aynı havza içinde olmalarına rağmen meydana getirdikleri değişikliklerin aynı parametreler üzerinde 
olmadığını ve bu nedenle barajların iklime etkilerinin incelenirken her yörenin kendi koşulları ve özelikleri çerçe-
vesinde incelenmesi gerektiğini belirtmiştir (Yeşilnacar ve Gülşen, 1999).

Demirpençe ve Güldal, Batı Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Manavgat ve Oymapınar Baraj Gölleri’nin yakın çevre 
iklimine etkisini incelemişlerdir. Baraj gölü oluşumundan sonra Manavgat’ta meydana gelen aylık ortalama sıcak-
lık değerlerindeki artışın, aylık ortalama nem değerlerindeki azalmanın ve yıllık yağış miktarındaki kısmi azal-
manın genel olarak Alanya içinde aynı olması nedeniyle Manavgat ve Oymapınar Baraj Gölleri’nin yakın çevre 
iklimine etkisinin çok az olduğunu belirtmişlerdir (Demirpençe ve Güldal, 2001). 

Erdaş ve ark., Kahramanmaraş yöresindeki barajların iklim üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Baraj sonrasında 
maksimum sıcaklığın düştüğünü, minimum sıcaklığın arttığını, nispi nemin Ocak ve Şubat ayları için azalmasına 
rağmen diğer aylar için arttığını, yağış miktarının arttığını, rüzgar hızının düştüğünü ve hakim rüzgar yönünün 
Kuzey-Doğu iken Güney-Batı yönünde değiştiğini saptamışlardır (Erdaş ve ark., 2001). 

Bulut ve ark., Atatürk Baraj Gölü’nün bölge iklimine etkisini incelemek amacıyla bazı meteorolojik parametrelere 
lineer regresyon, Mann-Kendall ve Sen yöntemleri ile trend analizi yapmışlardır. Adıyaman ve Şanlıurfa illeri için 
yapılan analizlerde üç yöntem için de sıcaklık ve bağıl nemde artış trendi olduğu, toplam yağışta önemli bir deği-
şim olmadığı, rüzgar hızında ise azalma olduğu tespit edilmiştir (Bulut ve ark., 2006).

Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ve Isparta illeri arasında bulunan ve de sırasıyla 1990 ve 1993 yılla-
rında işletmeye açılan Karacaören I ve II Barajları’nın meteorolojik kuraklığa etkileri standart yağış indisi (SYİ) 
yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla, Baraj öncesi (1974-1989) ve sonrası (1994-2009) kuraklıklar kar-
şılaştırılmıştır.

2.MATERYAL VE METOT

2.1. ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER

Şekil 2.1’ de çalışma alanı gösterilmekte olup Karacaören I Barajı, Burdur İli Bucak İlçesi’nin 35 km güneydoğu-
sunda ve Isparta İli Sütçüler İlçesi’nin 28 km güneybatısında yer almaktadır (Süel, 2008). Baraj, sulama, taşkından 
korunma ve enerji üretimi amacıyla inşa edilmiştir. Karacaören II Barajı ise, Karacaören ve Çamlık köylerinin 
güneyinde, Kargı köyü, Karaöz Beldesi ve Antalya İli’nin kuzeyinde, Çobanpınar, Melikler ve Karaseki köylerinin 
doğusunda bulunmaktadır (Tumantozlu, 2010). Baraj, sulama ve enerji üretimi amacıyla kullanılmakta olup yakın 
zamanda Antalya’ya içme suyu temini amacıyla da kullanılmaya başlanacaktır. Karacaören Barajı istasyonuna ait 
bilgiler ve veri kayıt aralıkları Çizelge 2.1’ de verilmiştir.

Çizelge 2.1. Karacaören Barajı İstasyonuna Ait Bilgiler Ve Veri Kayıt Aralıkları
İstasyon 

No Enlem Boylam
Veri Kayıt 
Aralıkları

09-014 37°23’ N 30°49’ E
1977-1989 
1994-2006 
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Şekil 2.1. Çalışma Alanı (Karayolları Genel Müdürlüğü, 2014)

2.2. STANDART YAĞIŞ İNDİSİ (SYİ) YÖNTEMİ

McKee ve ark., (1993) tarafından geliştirilmiştir. Yöntemde yağış değeri farklı kuraklık kategorilerini tanımlayan 
tek bir sayısal değere dönüştürülmektedir (Keskin ve ark., 2011). Standart yağış indisi (SYİ) belirlenen zaman 
dilimi için yağış değerinin ortalamadan çıkarılıp standart sapmaya bölünmesi ile hesaplanmaktadır.

σ
−

= orti YYSY Ý               (1)

Yönteme göre indisin sıfırın altına düştüğü ilk zaman kuraklığın başlangıcı, pozitif değere yükseldiği zaman ku-
raklığın bitişi ve indisin sürekli negatif olduğu dönem ise kurak dönem olarak kabul edilmektedir. (Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü, 2014). SYİ değerlerine göre kuraklık kategorileri Çizelge     2.2’ de verilmiştir Yöntemde yağış 
verilerinin normal dağılıma uyması gerekmektedir (Pamuk ve ark., 2004). Bu çalışmada SYİ değerleri SPİ_SL_6 
programı kullanılarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 2.2. SYİ Değerlerine Göre Kuraklık Kategorileri

SYİ Kuraklık Kategorisi
2> Çok Aşırı Nemli

1,99 < ile 1,5 Aşırı Nemli
1,49 ile 1,0 Orta Derecede Nemli
0,99 ile 0 Hafif Nemli
0 ile -0,99 Hafif Kurak
-1ile -1,49 Orta Derecede Kurak

-1,5 ile -1,99 Şiddetli Kurak
-2≤ Çok Şiddetli Kurak

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Karacaören Baraj İstasyonu’nda baraj öncesi ve sonrası için hesaplanan SYİ değerleri 1, 3, 6, 9 ve 12 aylık zaman 
dilimleri için sırasıyla Şekil 3.1-3.10’ da gösterilmiştir. Çizelge 3.1-3.5’ de tüm dönemler için kuraklık kategori-
lerine göre kuraklık sayıları gösterilmiş olup kurak ve nemli dönem yüzdeleri verilmiştir. SYİ değerlerine göre 
barajlardan sonra kurak dönem yüzdesinin azaldığı belirlenmiştir.  

Şekil 3.1. 1 Aylık Zaman Dilimi İçin Barajlardan Önce SYİ Değerleri
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Şekil 3.3. 3 Aylık Zaman Dilimi İçin Barajlardan Önce SYİ Değerleri

Şekil 3.5. 6 Aylık Zaman Dilimi İçin Barajlardan Önce SYİ Değerleri

Şekil 3.2. 1 Aylık Zaman Dilimi İçin Barajlardan Sonra SYİ Değerleri

Şekil 3.4. 3 Aylık Zaman Dilimi İçin Barajlardan Sonra SYİ Değerleri
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Şekil 3.6. 6 Aylık Zaman Dilimi İçin Barajlardan Sonra SYİ Değerleri

Şekil 3.7. 9 Aylık Zaman Dilimi İçin Barajlardan Önce SYİ Değerleri

Şekil 3.9. 12 Aylık Zaman Dilimi İçin Barajlardan Önce SYİ Değerleri

Şekil 3.8. 9 Aylık Zaman Dilimi İçin Barajlardan Sonra SYİ Değerleri
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Şekil 3.10. 12 Aylık Zaman Dilimi İçin Barajlardan Sonra SYİ Değerleri

4. SONUÇ

Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ve Isparta illeri arasında bulunan Karacaören I ve II Barajları’nın 
meteorolojik kuraklığa etkileri standart yağış indisi (SYİ) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla, Baraj 
öncesi (1974-1989) ve sonrası (1994-2009) kuraklıklar karşılaştırılmıştır.

Barajlardan sonra hafif şiddetli kuraklıklar tüm zaman dilimleri için azalmıştır. Orta şiddetli kuraklıklar 1 ve 3 
aylık zaman dilimleri için azalmış, 6, 9 ve 12 aylık zaman dilimleri için değişmemiştir. Şiddetli kuraklıklar 1 ve 6 
aylık zaman dilimleri için artmış, 3, 9 ve 12 aylık zaman dilimleri için azalmıştır. Çok şiddetli kuraklıklar ise tüm 
zaman dilimleri için artmıştır.

Çizelge 4.1’ de kurak dönem azalma yüzdeleri verilmiş olup tüm zaman dilimleri için barajlardan sonra kurak 
dönem yüzdesinin azaldığı belirlenmiştir.

Çizelge 4.1. Kurak Dönem Azalma Yüzdeleri

  Zaman Dilimi (ay) Azalma (%)
1 1,1
3 5,3
6 14,6
9 12.9
12 21,7
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Çizelge 3.1. 1 aylık Zaman Dilimi İçin Yaşanan Kuraklıklar İle Kurak Ve Nemli Dönem Yüzdeleri

Yağışlı dönem (%) Kurak Dönem (%)

Hafif 
Nemli

Orta 
Derecede 

Nemli
Aşırı 

Nemli

Çok 
Aşırı 

Nemli
Hafif 
Kurak

Orta 
Derecede 

Kurak
Şiddetli 
Kurak

Çok 
Şiddetli 
Kurak

Barajlardan 
Önce 65 18 12 3 72 14 4 4

51,04 48,96
Barajlardan 

Sonra 65 21 10 3 70 11 6 6
51,56 48,44
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Çizelge 3.2. 3 aylık Zaman Dilimi İçin Yaşanan Kuraklıklar İle Kurak Ve Nemli Dönem Yüzdeleri

Yağışlı dönem (%) Kurak Dönem (%)

Hafif 
Nemli

Orta 
Derecede 

Nemli
Aşırı 

Nemli

Çok 
Aşırı 

Nemli
Hafif 
Kurak

Orta 
Derecede 

Kurak
Şiddetli 
Kurak

Çok 
Şiddetli 
Kurak

Barajlardan 
Önce 65 17 11 3 60 23 9 2

50,53 49,47
Barajlardan 

Sonra 68 22 8 3 56 21 6 6
53,16 46,84

Çizelge 3.3. 6 aylık Zaman Dilimi İçin Yaşanan Kuraklıklar İle Kurak Ve Nemli Dönem Yüzdeleri

Yağışlı dönem (%) Kurak Dönem (%)

Hafif 
Nemli

Orta 
Derecede 

Nemli
Aşırı 

Nemli

Çok 
Aşırı 

Nemli
Hafif 
Kurak

Orta 
Derecede 

Kurak
Şiddetli 
Kurak

Çok 
Şiddetli 
Kurak

Barajlardan 
Önce 56 20 14 1 66 18 7 5

48,66 51,34
Barajlardan 

Sonra 77 18 8 2 48 18 8 8
56,15 43,85

Çizelge 3.4. 9 aylık Zaman Dilimi İçin Yaşanan Kuraklıklar İle Kurak Ve Nemli Dönem Yüzdeleri

Yağışlı dönem (%) Kurak Dönem (%)

Hafif 
Nemli

Orta 
Derecede 

Nemli
Aşırı 

Nemli

Çok 
Aşırı 

Nemli
Hafif 
Kurak

Orta 
Derecede 

Kurak
Şiddetli 
Kurak

Çok 
Şiddetli 
Kurak

Barajlardan 
Önce 57 20 12 2 59 19 12 3

49,46 50,54
Barajlardan 

Sonra 74 25 3 1 46 19 8 8
55,98 44,02

Çizelge 3.5. 12 aylık Zaman Dilimi İçin Yaşanan Kuraklıklar İle Kurak Ve Nemli Dönem Yüzdeleri

Yağışlı dönem (%) Kurak Dönem (%)

Hafif 
Nemli

Orta 
Derecede 

Nemli
Aşırı 

Nemli

Çok 
Aşırı 

Nemli
Hafif 
Kurak

Orta 
Derecede 

Kurak
Şiddetli 
Kurak

Çok 
Şiddetli 
Kurak

Barajlardan 
Önce 54 17 12 1 66 19 9 3

46,41 53,59
Barajlardan 

Sonra 78 23 4 0 42 19 6 9
58,01 41,99
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KOP BÖLGESİNİN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ

Sedat YOKUŞ, Mustafa TUNÇ

Ziraat Yük. Müh., Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Konya sedatyokus@konyatopraksu.gov.tr

Özet

Enerji, gelişen dünyamızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Dünyanın büyümesi ile birlikte değerini daha da arttırmak-
tadır. Enerji sıkıntısının baş göstermesi ile birlikte ise yenilenebilir enerji kaynakları olmazsa olmazlarımızdan 
olmuştur. Çevre dostu olması ve erişim kolaylığı gibi artıları ise yenilenebilir enerji kaynaklarına stratejik önem 
kazandırmıştır. Güneş enerjisine erişim bakımından ise ülkemizin imkanları yüksektir. Bu çalışmada KOP alanını 
kapsayan illerde güneş enerjisi potansiyeli ve uygulama alanları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: KOP, güneş enerjisi, güneş enerjisi potansiyeli, enerji.

Solar Energy Potential of KOP Area

Abstract 

Enegy is an indispensable part of developing world. Together with the growth of the world to, energy value has 
been increased. With energy shortages show the beginning of, renewable energy sources have been the sine qua 
non of our. Pluses such as environmentally friendly and ease of access have given the strategic importance of re-
newable energy sources. Facilities of access to solar energy in our country are high. In this study, the potential of 
solar energy and its applications have been explained in in the provinces comprising of area of KOP.

Key Words: KOP, solar energy, solar energy potential, enery

GİRİŞ

Gelişen dünyamızın vazgeçilmezi olan enerji, dünyanın büyümesi ile birlikte değerini daha da arttırmaktadır. En-
erji kısıntısının baş göstermesi ile birlikte ise yenilenebilir enerji kaynakları olmazsa olmazlarımızdan olmuştur. 
Çevre dostu olması ve erişim kolaylığı gibi artıları ise yenilenebilir enerji kaynaklarına stratejik önem kazan-
dırmıştır.

Birincil enerji tüketiminde % 70’leri aşan, elektrik üretiminde % 60’lara yaklaşan dışa bağımlılık sorununu aşmak, 
2011 yılında 54 milyar doları varan, 2012 içinde 65 milyar dolara ulaşması söz konusu olan dış alım faturalarını 
düşürmek, enerjiye ucuz, sürekli, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde erişmek, enerji yatırımlarının çevreye 
zararlarını asgariye indirmek, enerji ekipmanlarının yerli üretimini sağlamak için ulusal ve kamusal çıkarlara day-
alı enerji strateji, politika ve programlarını tasarlamak ve uygulamak gerekir (Karaca ve ark., 2011).

Depolanma imkanı olmayan, çevre dostu olan ve kesintisiz kullanım olanağı olan güneş enerjisinin önemi arttıkça 
kullanımı da artmaktadır.

Güneş enerjisi çevre açısından temiz bir kaynak özelliği taşıdığından da fosil yakıtlara alternatif olmaktadır. 
Yeryüzüne her sene düsen güneş ısınım enerjisi, yeryüzünde şimdiye kadar belirlenmiş olan fosil yakıt hazneleri-
nin yaklaşık 160 katı kadardır. Ayrıca yeryüzünde fosil, nükleer ve hidroelektrik tesislerinin bir yılda üreteceğin-
den 15.000 kat kadar daha fazladır. Bu bakımdan güneş enerjisinin bulunması sorun değildir. Asıl sorun bunun 
insan faaliyetlerine uygun kullanılabilir bir enerji türüne dönüştürülebilmesindedir (Ültanır, 1996; Sen, 2002).

Güneş enerjisi hem bol, hem sürekli ve yenilenebilir hem de bedava bir enerji kaynağıdır.
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Bunların yanı sıra geleneksel yakıtların kullanımından kaynaklanan çevresel sorunların çoğunun güneş enerjisi 
üretiminde bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu bir enerji yapmaktadır. Fosil yakıt kullanımının 
dayandığı yanma teknolojisinin kaçınılmaz ürünü olan karbondioksit (CO2) yayılımı (emisyonu) sonucunda, at-
mosferdeki CO2 miktarı, son yüzyıl içinde yaklaşık 1,3 kat artmıştır. Önümüzdeki 50 yıl içinde, bu miktarın, 
bugüne oranla 1,4 kat daha artma olasılığı vardır.

Atmosferdeki CO2’nin neden olduğu sera etkisi, son yüzyıl içinde dünya ortalama sıcaklığını 0,7 °C yükseltmiştir. 
Bu sıcaklığın 1 °C yükselmesi, dünya iklim kuşaklarında görünür değişimlere, 3 °C düzeyine varacak artışlar 
ise, kutuplardaki buzulların erimesine, denizlerin yükselmesine, göllerde kurumalara ve tarımsal kuraklığa neden 
olabilecektir. O halde, bu durumda enerji kullanımından vazgeçilemeyeceğine göre, güneş gibi doğal ve alternatif 
olabilecek kaynaklara yönelinmesi gerekecektir (Ültanır, 1996; Varınca ve Varank, 2005).

Konya koşullarında güneş pillerinin aydınlatmada kullanımı imkanlarının araştırılmasının amaçlandığı bir çalış-
mada 30.10.2006 ile 18.04.2007 tarihleri arasında ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçümler ve kurulan denemelerle 
güneş enerjisi elektrik enerjisine çevrilmiş ve kuru tip akümülatörlerde depo edilmiştir. Akümülatörde depolanan 
enerjinin lamba yakma süresi araştırılmıştır (Saka, 2007).

Konya koşullarında güneşlenme süresi araştırılmış ve uzun yılların ortalamalarına ulaşılarak ölçülen değerlerle bir 
karşılaştırma yapılmıştır. Güneşten elektrik elde edip kullanmakla elektrik nakil hattı çektirerek elektrik enerjisi 
kullanmak arasındaki maliyet ve işletme giderleri hesabı ortaya konmuş ve konunun ekonomik olup olmadığı 
incelenmiştir (Saka, 2007).

Konya ili güneşlenme süresi ve aldığı güneş radyasyonu bakımından Türkiye’de 2. kuşakta yer almaktadır. Kon-
ya’da yapılan denemelerde güneşlenmenin sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında bile iyi sonuçlar verdiği görülmüş-
tür (Saka, 2007).

Elektrik nakil hattı çekildiğinde kW başına maliyet ile güneş paneli kullanıldığında kW başına maliyet araştırıl-
mıştır ve yapılan hesaplamalar sonucu güneş panelinin kW başına ilk yatırım gideri elektrik hattının kW başına ilk 
yatırım giderinin yaklaşık 10 katı kadardır. 1 kW için; elektrik hattı toplam giderinden güneş paneli toplam gideri 
çıkarıldığında; 449,62 YTL/yıl – 349,44 YTL/yıl = 100,18 YTL/yıl güneş panelinin avantajlı olduğu görülmüştür 
(Saka, 2007).

Elektrik enerjisinin tarım arazilerine ulaştırılmasının zor ve masraflı olduğu ülkemizde işletme maliyeti az, temiz 
ve güvenli olan güneş enerjisinin kullanımının güneş paneli teknolojisindeki gelişmelerde dikkate alınarak uygun 
olduğu söylenebilir (Saka, 2007).

5 kW olan bir meskenin elektrik ihtiyacını karşılamak için 20 adet güneş pilinin ve sistemin verimini artırmak için 
ise güneş takip sisteminin kullanıldığı bir çalışmada 45o’lik güneş takip sistemi sayesinde akımda % 15.4, gerilim-
de % 16.13 ve güçte ise % 29’luk gibi bir kazanç elde edilmiştir (Rüstemli ve ark., 2009).

Şanlıurfa koşullarında fotovoltaik pille çalışan (PV) bir mikro sulama sistemi (MSS) kurulumu ile ilgili bir çalışma 
sonucunda PV-MSS sistemleri ilk yatırım maliyetinin yüksekliği ve sistem veriminin düşüklüğü dezavantajlar ya-
nında su tüketimine yönelik sorunları gidermede en uygun çözümlerden biri olarak önerilmiştir (Atay ve ark., 2009).

Fotovoltaik (PV) güç sistemli su pompalarının dizayn esasları incelenmiş ve sistem bileşenlerinin kolaylıkla seçimi-
ne katkıda bulunacak bir yöntem takip edilerek tasarım grafikleri (abakları) oluşturulmuştur. Bu grafikler yardımıyla 
sistem için gerekli fotovoltaik güneş paneli seçimi pratik olarak yapılabilmektedir (Yeşilata ve Aktacir, 2001).

Deneysel olarak aralarındaki yükseklik 5 m ve her birinin hacmi 750 litre olan 2 adet su deposu arasında PV bes-
lemeli bir su pompası ile çalışan sistemde çalışılmıştır. Şanlıurfa koşullarında (19.07.2005 tarihinde) 7 saatlik bir 
sürede toplam 4100 litre su depolanmıştır (Yeşilata ve ark., 2006). Dinamik çevre koşullarının fotovoltaik (PV) 
destekli su pompası sistemi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Değişken faktör olarak çevre sıcaklığı ve anlık ışınım 
şiddeti arasındaki ilişki incelenmiştir (Fıratoğlu ve ark., 2005).

Pompa tahrikinde kullanılan (elektrik, benzin, motorin ve güneş pili) 4 adet farklı motor kullanarak maliyet analizi 
yapmıştır. Analiz sonucunda 1.5 ha’dan küçük alanlar ve 2 mil’den daha fazla mesafelerde bulunan enerji kaynaklı 
iletim hattı için fotovoltaik pille çalışan sistemin daha rekabetçi bir özelliğe sahip olduğu ortaya koyulmuştur 
(Helikson, 1991).

“Sabit Güneş Pili Sulama Sisteminin Değişik Durumlardaki Performans Analizi” adlı çalışmada; PV sistemlere, 
Türkiye enerji politikalarında uygulamaya dönük olarak yer verilmesiyle enerji dış alımlarını azaltabileceği gibi 



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

153

II.CİLT

fosil yakıtlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılmasında da fayda sağlayabileceği anlaşıldığı ifade edilmiştir 
(Atay ve ark., 2012). Ayrıca aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır:

•	 Bu tip sistemlerin birim alan için uygun şekilde tasarlandığında kolaylıkla AC sulama sistemine alternatif 
olabildiği tespit edilmiştir.

•	 Eğer şartlar uygunsa sabit sistem yerine güneşi takip edecek sistemin daha randımanlı olacağı görülmüştür.

•	 Bu tip PV sistemlerin, örneğin Atatürk Barajı’nın kıyı kesimi ile suladığı/sulayacağı Harran, Suruç ve Mardin 
ovasındaki gibi özellikle sulama kanalından hemen yüksekte kalan arazilerde, kapalı sulama sistemlerinin 
entegre edilmesiyle birim alan için hesaplanıp kurulmasıyla rahatlıkla ihtiyacı karşılayabileceği anlaşılmıştır 
(Atay ve ark., 2012).

Konya ilinde güneş enerjisi potansiyeli ve uygulama alanları anlatıldığı çalışmada aylık toplam ortalama güneş 
enerjisinin 2007-2011 yıllarını kapsayan dönemde 12,28265 kcal/cm2-ay olduğu sonucuna varılmıştır ve Konya’da 
güneş enerjisi sistemleri ile 1704 KWh/m2-yıl miktarında enerji elde etmenin mümkün olacağı bu rakamın güneş-
lenme süreleri ile yıllık olarak değerlendirildiğinde ciddi bir değer olduğunun anlaşılacağı ifade edilmiştir (Yokuş 
ve Tunç, 2013).

Yokuş ve Eker (2013), yaptıkları çalışmada Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi hakkında bilgi vermişlerdir.

KOP

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP uygulamalarını yerinde koordine etmek ve Proje’nin uygulan-
dığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme 
ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle Bölge’nin kalkınmasını hızlandırmak üzere Kalkınma 
Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur.

KOP Bölgesi sahip olduğu geniş yüzölçümü ve beşeri-doğal kaynakları ile Türkiye nüfusu kadar insana ev sa-
hipliği yapabilecek potansiyelde bir bölgedir. KOP İdaresi, Kalkınma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde sağlıklı 
kentleşme ile yakın kırsal ve uzak kırsalın geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

KOP İdaresi’nin görev alanı olan KOP Bölgesi’ndeki 4 ilde (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde); 50 ilçe, 263 belde 
ve 1002 köy bulunmaktadır. KOP Bölgesi, 65 bin km2 alanı ile Türkiye’nin yaklaşık % 8,5’ini, yaklaşık 3 milyon 
nüfusu ile % 4’ünü oluşturmaktadır (KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı).

KOP Bölgesinde Güneş Enerjisi Uygulamaları

Aksaray’da Güneş Enerjisi Uygulamaları

Aksaray Belediyesinin Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla Mart ayında Ahiler Kalkınma Ajansına 
sunduğu proje desteklenmeye uygun bulunmuştur. 1.115.296 TL olan (GES) proje bedelinin % 45’i Ahiler Kal-
kınma Ajansı tarafından, diğer % 55’lik kısımda Aksaray Belediyesi tarafından karşılanması uygun görülmüştür 
(Aksaray Belediyesi).

Şekil 1’de görülen bu proje halen Aksaray’a içme suyu sağlayan Bağlı Köyünde bulunan su kaynağına ve arsenik 
arıtma tesisine kurulmuştur. 200 kW kurulu güce sahip olan güneş enerji santralinde yaklaşık 850 adet güneş paneli 
kurulması, tesisten yıllık 322.600 kW elektrik üretimi yapılması tasarlanmıştır.  5 da arazi üzerine kurulan sistem 
şebeke bağlantılıdır. Üretilen elektriğin arıtma tesisinde kullanılması ve fazla üretimin olması takdirinde ise Medaş 
şebekesine aktarılması düşünülmüştür (Aksaray Belediyesi).

Şekil 1. Aksaray İlinin İlk Güneş Enerjisi Santrali
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Karaman’da Güneş Enerjisi Uygulamaları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından “Ceviz Meyve Dış Kabuğundan Doğal Boyarmadde El-
desi ve Güneş Pili Potansiyelinin Araştırılması” konulu bir proje gerçekleştirilmiş ve bilim dünyasında bir ilk olan 
bu uygulamayla ceviz kabuğundan güneş pili üretilmiştir (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi).

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Valiliği işbirliğinde, KMÜ Yunus Emre Yerleşkesinde 
kurulan Güneş Paneli Pilot Tesisi, ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli katkı sağlayacağına in-
anılan güneş panelleriyle güneş enerjisinden elektrik üretimi veriminin araştırılmasını hedeflenmektedir (Şekil 2). 
Güneş Paneli Pilot Tesisi, Karaman ilinde yatırım yapmak isteyenlere güzel bir örnek olduğu olmaktadır ve ayrıca 
üniversitede üretilen güneş pillerinin de piyasaya sürülmeden önce burada test edildiğine değinildi (Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi).

 

Şekil 2. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Projesi

Konya’da Güneş Enerjisi Uygulamaları

Türkiye’nin ilk resmi güneş enerjisi santrali Temmuz 2012’de Konya’da faaliyete geçirildi. 350 bin euro’ya mal 
olduğu belirtilen santral sayesinde doğayla tamamen barışık temiz enerji üretilmesi gerçekleşmiştir. 3500 m2’lik 
bir alana kurulu 200 kW gücünde olan santral, iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak üretime geçmiştir (Medaş).

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hazırla-
nan, Devlet Planlama Teşkilatı ve Konya Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Küçük Ölçekli Altyapı 
Hibe Destek Programı çerçevesinde Konya Kent Ormanını Güneş Enerjisiyle Aydınlatma Projesi başlatılmıştır.

Bu proje kapsamında Konya Kent Ormanında 5,5 ha’lık mesire alanı içinde mevcut bulunan 5,5 km’lik araç yolu, 
150 adet kamelya ve ayrıca spor sahası, gölet, mescid, WC’ler, seyir kulesi, otopark vb. yapı elemanları güneş 
enerjili aydınlatma sistemiyle aydınlatılmaktadır (Şekil 3).

Konya Kent Ormanı GES Projesi’ndeki asıl amaç; çevre dostu olan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan gü-
neş enerjisi sistemleri ile elektrik üreterek aydınlatma konusunda, Konya’da bir örnek projenin (büyük kentsel bir 
parkın aydınlatılması) bir mesire alanının ilk defa güneş enerjisiyle aydınlatılarak, bu sistemin kullanımını yaygın 
hale getirmek ve yerel yönetimlere bu tür proje yapmaları ve faydaları konusunda emsal teşkil etmektir (Konya 
Büyükşehir Belediyesi).

Şekil 3. Kent Ormanındaki Güneş Enerjisi Sistemi

Karatay ilçesindeki 1500 ağaçlık ceviz bahçesinde güneş enerjisinden elektrik üretimi ile derin kuyu pompa siste-
mi çalıştırılıp tarımsal sulama, Çumra’da bir bodur meyve bahçesinde güneş enerjisinden elektrik üretimi ile derin 
kuyu pompa sistemi çalıştırılıp tarımsal sulama ve aydınlatma, Sarayönü’nde 1000 ağaçlık bir bahçede güneş 
enerjisinden elektrik üretimi ile derin kuyu pompa sistemi çalıştırılıp tarımsal sulama yapılmaktadır (Şekil 4).

Şekil 5’te ise Konya’da Selçuklu Belediyesi’nin Muhtar Evleri Projesi ve Konya’da güneş enerjisi sistemleri ile 
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aydınlatması yapılan bir park görülmektedir.

Konya Selçuklu Belediyesi, mahalle muhtarlarının hizmet yeri problemlerini çözmek amacıyla, her mahalle için 
standart bir mimariye sahip muhtar evleri inşa etmiştir. Bu muhtar evlerinin elektrik enerjisi ihtiyacının güneş 
enerjisinden fotovoltaik paneller aracılığıyla karşılanması için belediye tarafından bir proje geliştirilmiştir. Bu pro-
je kapsamında 14 adet muhtar evinin her birine 1,32 kWp kurulu güce sahip fotovoltaik sistem kurulmuştur. Her 
bir muhtar evine 24 adet 55 Wp gücünde fotovoltaik panel yerleştirilmiştir. Fotovoltaik panellerin muhtar evleri 
çatılarına estetik bir görüntü ile yerleştirilmesi için paneller çatılara çatı üstü montaj setleri ile yerleştirilmiştir. Fo-
tovoltaik panellerin yerleşimleri yapılırken iki adet muhtar evinin çatısında gölgeleme meydana geldiği ve çatıya 
konulması durumunda üretilen elektrik enerjisi miktarının olumsuz yönde etkileneceği düşünülerek, bu muhtar 
evleri için güneş ağaçları tasarlanmış ve fotovoltaik paneller muhtar evi yakınındaki bir konuma kurulan güneş 
ağacına yerleştirilmiştir (Karaca ve ark., 2011).

          

Şekil 4. Karatay, Çumra ve Sarayönü İlçelerinde  Bahçede GES Uygulamaları

    
     Muhtar evleri projesi          Park aydınlatmaları

Şekil 5. Konya’daki Diğer GES Uygulamaları

Niğde’de Güneş Enerjisi Uygulamaları

Niğde İl Özel İdaresi ve Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan ve Ahiler Kalkınma 
Ajansı tarafından kabul gören iki projeden biri olan “Niğde İl Özel İdaresi İdari Hizmet Binasının Elektrik Enerjisi 
İhtiyacının Fotovoltaik Panellerle Karşılanması” isimli projenin genel amacı, TR71 Bölgesinde çevre, sosyal ve 
kültürel hizmetler ile ekonomik faaliyetlerin iyileştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanması, yenilenebilir ener-
jinin temini ve çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için uygun alt yapının geliştirilmesidir. Niğde İl Özel İda-
resi idari hizmet binasının elektrik enerjisi ihtiyacının % 55’inin ve yerleşkesinin gece aydınlatmasının tamamının 
çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile karşılanması 
amaçlanmıştır.

“Köyün İçme Suyu Pompalarının Elektrik Enerjisi İhtiyaçlarının Güneş Enerjisiyle Karşılanması” isimli diğer 
projenin uygulama yerleri ise Güllüce (Merkez), Kızılören (Merkez), Taslıca (Merkez), Bayat (Bor), Bereke (Bor), 
Gökbez (Bor), Emen (Bor), Karamahmutlu, (Bor), Kavuklu (Bor), Handere (Ulukısla), Seslıkaya (Bor), Altay 
(Ulukısla), Tırhan (Merkez), Kaynarca, (Bor), Kürkçü (Bor), Çardacık (Çamardı), Kalederesı (Ulukışla), Pınar-
başı, (Çamardı), Hasangazı, (Ulukısla), Tepeköy (Ulukısla), Çardak (Çıftlık), Kula (Çıftlık), Narköy (Merkez), 
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Emınlık (Ulukısla), Kolsuz (Ulukısla) köyleridir.

Projemizin genel amacı, TR71 Bölgesinde çevre, sosyal ve kültürel hizmetler ile ekonomik faaliyetlerin iyileştiril-
mesi için gerekli alt yapının sağlanması, yenilenebilir enerjinin temini ve çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için uygun alt yapının geliştirilmesi ve dezavantajlı gruplar basta olmak üzere günlük yasam kalitesinin artırılma-
sına yönelik alt yapı ile kırsal ve kentsel alanlarda sosyal ve kültürel altyapının geliştirilmesidir.

Niğde’de sosyoekonomik dezavantajlı 26 köyün içme suyu pompalarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarının çevrenin 
sürdürülebilirliğine katkı sağlayan, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile karşılanması; bu sayede 
temiz enerji üretimi sağlanarak, içme suyu faturalarını ödemekte zorlanan 26 köyümüzdeki vatandaşlarımızın içme 
suyu tüketimlerinin ücretsiz hale getirilmesi ve günlük yasam kalitelerinin kalıcı olarak artırılması hedeflenmiştir 
(Niğde İl Özel İdaresi).

KOP Bölgesinde Güneş Enerjisi

16/09/2009 tarihli ve 27351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2010-2012 dönemini içeren Orta Vadeli Pro-
gramda enerji sorununun çözümü için; özelleştirmenin tamamlanması, Türkiye’nin petrol, doğal gaz, elektrik 
kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaştırılmasında transit güzergah ve terminal ülke olması gibi hedefler yer 
almaktadır.

Yüksek Planlama Kurulunun 18/05/2009 tarih ve 2009/11 sayılı kararıyla yürürlüğe giren “Elektrik Enerjisi Pi-
yasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi”nde güneş enerjisinin elektrik üretimi için de kullanılmasının yaygın-
laştırılması hedefi yeralan hedefler arasındadır.

Tahminlere göre 2030’a gelindiğinde dünya nüfusunun % 70’i şehirlerde yaşayacaktır (Konya Valiliği, 2010).

Türkiye doğalgaz, petrol gibi fosil yakıt kaynak potansiyeli açısından oldukça sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Pet-
rolün % 93’ünü, doğalgazın % 97’sini ithal eden ve elektrik üretiminin yarısından fazlasını ithal kaynaklardan 
sağlayan ülkemiz, hem ekonomik hem ulusal güvenlik açısından büyük bir zafiyet altındadır. Oysaki yenilenebilir 
enerji kaynakları bakımından zengin olan ülkemizde, bu kaynaklara dayalı elektrik üretimi yatırımlarının cazip 
hale getirilmesi son derece önemlidir (Konya Valiliği, 2010).

Yatırım kararları alınırken en önemli kriterler, pazara, hammaddeye, insan kaynağına ve enerji kaynaklarına yakın 
olmakla, nakliye ve taşıma ihtiyaçlarının karşılanabileceği bölgelerin seçilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kriterler 
güneş enerjisi için kabaca analiz edildiğinde, güneş enerjisi yatırımlarının en önemli kriterinin yatırım yapılacak 
bölgenin yüksek güneşlenme sürelerine ve güneş ışınımı değerlerine sahip olması sonucunu ortaya koymaktadır. 
Bununla birlikte yatırım arazilerinin geniş ve düzlük, tarımsal ve ormanlık niteliği olmayan, mera niteliğinde ol-
mayan, uygun eğimlere sahip sahalarda bulunması son derece hassas bir kriterdir (Konya Valiliği, 2010).

Karaman 2015 Elektrik Enerjisi Potansiyeli: Karaman, 530,7 MW mevcut  HES  ve RES kapasitesine ilave olarak 
bağlantı antlaşmaları imzalanarak 2015‘e kadar potansiyelini, çeşitlendirerek  1682,14 MW ile Türkiye enerji  
üretim kapasitesi olan 75.000 MW kapasitenin  % 2,2‘sini  üretmeyi planlamaktadır. Bunun 70 MW’si ise GES 
sistemlerine ayrılmıştır (karamandayatirim.gov.tr).

Karaman 2023 Elektrik Enerjisi Potansiyeli: Karaman,  Türkiye’de Gıdadan sonra, enerji sektöründe de önü-
müzdeki 10 yıl içersinde 530,7 MW mevcut  HES  ve RES potansiyelini, çeşitlendirerek 10.063 MW ile Türkiye 
enerji  üretiminin  % 10 üretmeyi planlamaktadır. Bunun da 3000 MW’lik kısmı yine GES sistemlerine ayrılmıştır 
(karamandayatirim.gov.tr).

Aşağıda Sekil 6’da bölgelere ve şehirlere göre güneşlenme değerlerinin karşılaştırılabileceği Türkiye Güneş Ener-
jisi Potansiyel Atlası ve Şekil 7, 8, 9 ve 10’da Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde için yıllık güneş ışınımı değer-
leri verilmiştir (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü).

 
Şekil 6. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası
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Bu haritalara göre Konya’nın güneş enerjisi durumu yıllık olarak KWh/m2 cinsinden görülmektedir.

Şekil 7. Aksaray İli Yıllık Güneş Işınımı Değerleri

Şekil 8. Karaman İli Yıllık Güneş Işınımı Değerleri

Şekil 9. Konya İli Yıllık Güneş Işınımı Değerleri

Şekil 10. Niğde İli Yıllık Güneş Işınımı Değerleri

Tablo 1’de, Tablo 4’te, Tablo 7’de ve Tablo 10’da illerin aylık ortalama günlük toplam güneşlenme süreleri (saat) verilmiştir. 
Buna göre genel olarak illerimizin güneşlenme süreleri en çok Temmuz ve en az Aralık ayında olmaktadır.

Konya için Küresel Güneş Radyasyonu Modellerinin Değerlendirilmesi isimli çalışmada, mevcut küresel güneş 
radyasyonu modelleri gözden geçirilmiş ve elde edilen (ölçülen ve hesaplanan) sonuçlara göre Ertekin ve Yaldız 
modelinin en iyi tahmini gösterdiğini belirlenmiştir (Mengeş ve ark., 2006).

Türkiye’de Sinir Ağları Yaklaşımıyla Güneş Enerjisi Potansiyelinin Tahminle Belirlenmesi isimli diğer bir çalışmada 
Konya Çanakkale, Kars, Hakkari, Sakarya, Erzurum, Zonguldak, Balıkesir, Artvin, Çorum, Siirt, Tekirdağ illerinde 
2000-2003 yılları meteorolojik ve coğrafi verilerini kullanarak bir çalışma yapılmıştır (Sözen ve ark., 2005).

Güneş enerjisi santral tesislerinin kurulabileceği alanların değerlendirmesinin yapılması için kurulum sahası ile il-
gili olarak şu kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir; sahanın yeryüzündeki konumu, iklim özellikleri, sahanın 
konumsal özellikleri (Özerdem, 2003).

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile 08 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yınlanan ve 31 Aralık 2013 tarihine kadar toplam 600 MW’lık kapasite ile sınırlandırılan güneşten elektrik üretimi 
yatırımları için lisans verilebilecek bölgeler listelenmiştir. Bu çalışma ile toplam 27 bölgede yatırım izni verilmiş-
tir. 600 MW kapasitelik kısmın 3 bölge ile Toplam 13 trafo merkezi (Akşehir, Alibeyhöyüğü, Beyşehir, Çumra, 
Konya-3, Konya-4, Ladik, Seydişehir, Altınekin, Ereğli, Güneysınır, Karapınar, Kuzören) belirlenen Konya’ya 92 
MW’lık kısmı, 3 trafo merkezi (Ermenek, Karaman, Karaman OSB) ile Karaman’a 38 MW’lik kısmı, Niğde ve 
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Aksaray’ın bulunduğu ve Nevşehir’i de içine alan bölgeye (Bor, Derinkuyu, Misliova, Niğde 2) 26 MW’lik kısmı 
verilmiştir. Yani 600 MW’lik kapasitenin yaklaşık 156 MW’lik kısmı KOP bölgesi illerine aittir.

Konya Valiliği tarafından hazırlanan, “Karapınar’ın Fotovoltaik Yatırımlarına Uygunluğunun Belirlenmesi” isimli 
rapor sonuçları dikkate alındığında, Karapınar bölgesinin güneş enerjisi yatırımları için ülkemizdeki en uygun böl-
ge olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte güneş enerjisi yatırımları için bölge seçimine etki eden kriterler değer-
lendirildiğinde Karapınar’ın aynı biçimde Türkiye’nin en fazla yatırım potansiyeline sahip bölgesi olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Son olarak güneş enerjisinden elektrik üretim sektörünün dünyadaki oncusu olan Almanya’nın, en 
büyük güneş enerjisi yatırımlarına sahip bölgesi olan Bavyera ile Konya/Karapınar bölgesi arasında bir kıyaslama 
yapıldığında değerlendirme kriterleri bakımından Karapınar bölgesinin birçok yönden daha iyi değerlere sahip 
olduğu kanaatine varılmıştır (Konya Valiliği, 2010).

SONUÇ

KOP Bölgesi İlleri verilerden de görüldüğü üzere maksimum güneşlenme süresi ve maksimum güneş radyasyonu 
değeri Temmuz ayında; minimum güneşlenme süresi ve minimum güneş radyasyonu değeri Aralık ayında elde 
edilmektedir.

Maksimum güneşlenme süresi 2001-2010 yıllarını kapsayan 10 yıllık ortalama göz önüne alındığına aylık ortala-
ma bazında Temmuz ayında ortalama Aksaray’da 12,13, Karaman’da 12,82, Konya’da 10,67 ve Niğde’de 12,02 
saattir. Minimum güneşlenme süresi ise Aralık ayında ortalama Aksaray’da 3,35, Karaman’da 3,4, Konya’da 3,7 
ve Niğde’de 3,91 saattir. Güneşlenme radyasyonu maksimum değeri ise Temmuz ayında ortalama Aksaray’da 
18579,91, Karaman’da 18463,71, Konya’da 20149,13 ve Niğde’de 18579,91 cal/cm2, minimum güneşlenme rad-
yasyonu miktarı ise Aralık ayında Aksaray’da 5785,20, Karaman’da 5008,11, Konya’da 5348,73 ve Niğde’de 
5785,20 cal/cm2’dir.

2001-2010 yıllarını kapsayan 10 yıllık ortalama güneşlenme süresi Aksaray’da 7,49, Karaman’da 8,06, Konya’da 
7,22 ve Niğde’de 7,68 saattir ve 10 yıllık ortalama güneş radyasyonu Aksaray’da 12217,59, Karaman’da 12062,78, 
Konya’da 12628,60 ve Niğde’de 12217,59 cal/cm2’dir.

2001-2010 arası dönem dikkate alındığında sırası ile ortalama olarak Aksaray’da 7,85, 7,67, 7,6 7,61, 7,52, 7,71, 
7,61, 7,32, 6,75 ve 7,1 saat, Karaman’da 8,25, 8,49, 8,05, 8,15, 8,07, 8,00, 7,98, 8,1, 7,8 ve 8,16 saat, Konya’da 
7,73, 8,06, 7,34, 7,46, 7,24, 7,33, 7,29, 7,6, 6,77 ve 6,83 saat, Niğde’de ise 7,85, 7,69, 7,53, 7,93, 7,55, 7,90, 7,95, 
7,87, 7,15 ve 7,37 saat güneşlenme süresi değerlerine ulaşılmıştır. En düşük değerlerinin 2009 yılına ait olduğu 
görülmektedir.

Güneş radyasyonu değerleri ise sırası ile Aksaray’da 12311,42, 12188,04, 12464,41, 12422,79, 12570,35, 12503,73, 
12315,63, 12883,03, 14141,15 ve 12765,62 cal/cm2, Karaman’da 12742,09, 12670,27, 12067,49, 12256,32, 
11956,41, 12055,60, 12124,22, 12135,43, 11462,14 ve 11157,85 cal/cm2, Konya’da 13027,67, 12700,74, 12785,92, 
13007,59, 12616,51, 12763,45, 13316,16, 14094,06, 12368,28 ve 12116,08 cal/cm2, Niğde’de ise 12311,42, 
12188,04, 12464,41, 12422,79, 12570,35, 12503,73, 12315,62, 12883,03, 14141,15 ve 12765,62 cal/cm2’dir.

İllerin 2001-2010 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemdeki güneş enerjisi potansiyeline kriter olacak güneş radyas-
yonu değerleri farklı ifade şekilleri ile Tablo 3’te, Tablo 6’da, Tablo 9’da ve Tablo 12’de verilmiştir.

İllerimiz verilerde de görüldüğü üzere güneş ışıma değerleri ve güneşlenme kapasitesi ile yılın her döneminde yük-
sek bir potansiyele sahiptir. Enerjinin her geçen gün daha da önem kazanması ve tabi enerji kaynaklarına verilen 
önemin artması ile de güneş enerjisi değer kazanmıştır.

KOP bölgesinde elektrik enerjisi üretmek için güneş enerjisi sistemlerinin pompa sulama sistemlerine uygulama-
ları daha da arttırılmalı ve desteklenmelidir. 

Konya arazi genişliği de göz önüne alındığında yatırıma ve yapılacak çalışmalar ile geliştirilecek projelere uygun 
bir ildir. Bu proje çalışmaları Konya’da ve adı geçen diğer illerde artarak devam etmeli ve destek politikaları uy-
gulanmalıdır.
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Tablo 1.2001-2010 Döneminde Aksaray’ın Aylık Ortalama Günlük Toplam Güneşlenme Süresi (saat)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 4,2 5,0 6,1 7,9 8,2 13,0 12,6 12,1 10,4 8,6 4,4 1,8
2002 2,2 6,3 6,6 6,0 10,9 10,7 11,9 11,7 9,5 7,7 5,5 3,1
2003 2,7 2,6 5,5 6,5 10,7 12,8 13,1 12,4 9,4 6,8 5,2 3,5
2004 2,2 4,2 6,0 8,1 9,7 11,6 13,0 11,9 10,7 8,2 5,3 4,1
2005 4,1 5,1 5,2 7,2 9,0 12,0 12,3 11,7 9,7 7,0 3,6 3,4
2006 3,1 3,1 5,6 7,2 10,5 12,1 12,3 11,5 8,8 6,6 5,9 5,9
2007 4,2 5,0 6,8 7,4 9,4 10,4 12,6 10,3 10,0 6,6 4,8 3,9
2008 4,6 6,1 5,5 5,4 9,6 11,7 11,5 10,2 8,0 7,0 5,3 3,0
2009 3,4 2,6 4,2 6,9 9,6 11,3 10,6 11,4 8,2 6,2 4,5 2,1
2010 2,2 2,9 - 7,5 10,0 10,3 11,4 11,1 9,4 4,6 6,0 2,7

Tablo 2.2001-2010 Döneminde Aksaray’ın Aylık Toplam Global Güneşlenme Şiddeti (cal/cm²)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 6367,86 8632,11 13026,23 12616,14 16441,68 17682,21 18442,69 16847,16 13613,91 10170,92 8134,10 5762,04
2002 6495,37 8199,55 11962,93 14299,19 15609,43 18489,85 18331,93 16541,68 12635,35 - 6926,17 4577,02
2003 6230,35 9402,76 12139,72 12653,41 17981,71 17675,70 18412,33 17288,16 13638,40 10807,05 7233,34 6110,04
2004 6024,43 7352,63 12493,28 13402,20 18290,08 19361,89 19146,39 17321,96 13207,84 10043,38 7021,36 5408,12
2005 5464,75 7954,89 11977,08 14496,28 17221,13 18206,00 19299,20 16523,41 14042,90 - 7055,52 6032,74
2006 6556,96 7156,54 11363,85 14173,49 18425,70 18803,81 18946,14 16289,25 13296,87 10010,30 7694,82 7327,05
2007 6555,13 8586,34 12761,79 14299,79 17176,62 17490,40 18704,36 16227,39 14145,40 9813,36 6747,54 5279,43
2008 6897,74 9643,60 - - 16083,09 17624,43 19116,52 15817,50 12086,07 - 5795,32 -
2009 - - - 12492,66 17724,97 18491,32 17603,32 17301,09 12945,46 9985,30 6585,12 -
2010 - 6965,22 - 13626,32 15214,71 15328,36 17796,18 15793,19 13323,32 9061,13 7782,21 -

Tablo 3.2001-2010 Döneminde Aksaray’ın Ortalama Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar
Aylık Toplam Güneş Enerjisi Güneşlenme Süresi

(kcal/cm2-ay) (saat/ay)
Ocak 6,32 101,99
Şubat 8,21 121,15
Mart 12,24 177,39
Nisan 13,56 210,30
Mayıs 17,02 302,56

Haziran 17,91 347,70
Temmuz 18,58 376,03
Ağustos 16,60 354,33

Eylül 13,29 282,30
Ekim 9,98 214,83
Kasım 7,10 151,50
Aralık 5,79 103,85

Toplam 146,60 2743,93
Ortalama 12,22 228,66
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Tablo 4. 2001-2010 Döneminde Karaman’ın Aylık Ortalama Günlük Toplam Güneşlenme Süresi (saat)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2001 4,4 5,2 7,2 9,5 8,1 13,5 12,8 11,9 10,9 8,4 4,5 2,6

2002 2,5 5,9 7,1 6,8 11,3 11,8 12,6 11,9 9,9 7,2 6,4 -

2003 4,3 2,3 5,9 8,5 11,3 12,3 13,5 12,5 9,9 7,8 5,9 2,5

2004 2,8 4,2 6,6 8,5 10,4 12,1 12,7 12,2 11,0 9,0 5,1 3,2

2005 3,8 5,8 7,2 7,5 10,2 12,1 12,8 12,4 10,1 7,5 4,0 3,5

2006 2,7 3,1 6,8 7,4 10,9 12,7 12,9 12,1 9,6 6,6 5,7 5,6

2007 5,3 4,3 6,9 7,4 9,8 12,0 12,9 12,0 10,8 7,0 4,5 2,9

2008 3,9 4,9 7,2 8,0 10,4 12,3 13,3 12,0 8,9 7,6 5,5 3,2

2009 3,4 3,5 5,6 8,2 10,6 12,6 11,8 12,5 9,1 7,3 5,5 3,5

2010 3,4 4,5 7,0 8,2 11,1 11,5 12,9 12,0 10,6 5,9 7,3 3,6

Tablo 5.2001-2010 Döneminde Karaman’ın Aylık Toplam Global Güneşlenme Şiddeti (cal/cm²)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2001 6215,30 8085,05 12384,10 16179,55 15900,60 20201,20 19231,90 17158,65 15218,10 11221,45 6340,55 4768,70

2002 6374,15 8480,00 12291,40 13645,60 18589,10 18327,40 19530,35 18098,00 13912,20 10445,40 7368,60 4981,05

2003 5881,90 6594,35 10546,10 13097,35 16868,40 18921,80 19032,75 17818,80 13571,65 10579,85 6917,80 4979,20

2004 5462,75 7217,50 12251,20 13824,80 17006,45 17942,75 18786,65 17250,85 14799,50 11001,30 6558,67 4973,50

2005 5703,95 8126,10 12120,90 13353,80 16974,10 17915,71 18121,75 17312,90 13633,95 9870,00 5235,55 5108,25

2006 5632,00 6667,00 11548,10 13352,80 17516,15 18600,60 18698,90 17127,30 13292,05 9276,70 6815,35 6140,30

2007 6913,05 7641,45 11800,20 13205,75 16989,15 18243,15 19096,95 16563,40 14354,55 9550,50 6131,80 5000,80

2008 6505,40 9112,90 12731,10 14799,40 17355,00 18391,60 18471,00 15002,00 11683,10 10102,20 6520,10 4951,37

2009 5694,37 6500,10 10829,80 13732,40 16667,75 18007,71 16796,15 16146,13 12301,20 9656,30 6458,70 4755,10

2010 5019,20 6703,35 11253,85 12785,06 16795,43 16256,45 16870,65 15433,70 13180,80 8127,05 7045,80 4422,90

Tablo 6. 2001-2010 Döneminde Karaman’ın Ortalama Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar
Aylık Toplam Güneş Enerjisi Güneşlenme Süresi

(kcal/cm2-ay) (saat/ay)
Ocak 5,94 113,15
Şubat 7,51 123,27
Mart 11,78 209,25
Nisan 13,80 240,00
Mayıs 17,07 322,71

Haziran 18,28 368,70
Temmuz 18,46 397,42
Ağustos 16,79 376,65

Eylül 13,59 302,40
Ekim 9,98 230,33
Kasım 6,54 163,20
Aralık 5,00 105,40

Toplam 144,74 2952,48
Ortalama 12,06 246,04
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Tabl8 7.2001-2010 Döneminde Konya’nın Aylık Ortalama Günlük Toplam Güneşlenme Süresi (saat)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 4,2 - 6,7 8,1 7,1 11,5 11,2 10,8 10,0 8,4 4,5 2,6
2002 - 5,9 6,8 5,7 10,2 9,7 10,2 10,1 8,4 7,8 5,8 -
2003 3,0 3,7 5,6 7,1 9,5 10,5 11,5 11,2 9,7 7,4 6,2 2,7
2004 1,9 4,7 6,8 7,7 9,2 9,7 11,1 10,8 10,6 8,1 5,2 3,8
2005 3,8 6,1 6,3 7,1 8,2 9,9 10,5 11,0 9,1 7,0 4,2 3,7
2006 2,6 3,3 6,5 7,3 9,4 10,8 11,3 11,1 8,5 5,6 5,9 5,7
2007 4,6 5,1 6,4 6,5 8,8 - 10,8 9,8 9,4 6,3 5,2 -
2008 - 6,6 7,3 7,6 8,4 10,1 10,8 10,1 7,5 6,4 5,0 3,8
2009 4,3 4,3 5,9 7,5 8,2 9,8 9,2 9,7 7,2 6,7 5,0 3,5
2010 3,3 4,9 6,1 6,6 8,5 8,8 10,1 9,6 8,8 5,2 6,3 3,8

Tablo 8.2001-2010 Döneminde Konya’nın Aylık Toplam Global Güneşlenme Şiddeti (cal/cm²)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2001 6548,30 8557,10 12642,95 15510,55 16207,40 20766,50 20112,16 17763,65 14796,73 11685,86 6863,90 4876,95

2002 6866,05 8794,90 12760,90 12929,50 18901,30 18088,70 19076,70 17007,55 13616,25 11339,15 7273,60 5754,32

2003 5777,10 8058,31 11837,15 13952,55 17877,70 19587,60 20148,13 18601,05 14360,80 10692,45 7439,60 5098,65

2004 5045,26 8097,31 12955,05 14715,93 18167,96 18354,37 20712,85 18586,95 15391,18 11192,39 7038,85 5833,05

2005 6113,00 8921,87 12406,50 14549,90 17121,55 18812,95 19278,75 17995,30 13826,60 10415,85 6376,00 5579,91

2006 5930,45 7265,40 12255,60 14063,40 17777,85 19170,65 20148,65 18535,95 14047,45 9683,00 7503,45 6779,55

2007 - 6801,30 11933,00 12010,30 17238,80 14704,20 20295,00 17375,80 15755,80 10266,90 6780,50 -

2008 - - 11959,60 14224,00 17734,10 20444,30 21661,30 19432,70 13512,20 10432,50 6761,40 4778,50

2009 5388,30 5976,80 10590,90 14459,20 17692,20 20095,90 19569,60 19086,30 13256,40 10847,60 6805,70 4650,50

2010 4793,00 7106,00 10759,60 12880,30 16458,40 17736,70 20488,20 18560,40 15006,10 8809,90 8007,20 4787,20

Tablo 9.2001-2010 Döneminde Konya’nın Ortalama Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar
Aylık Toplam Güneş Enerjisi Güneşlenme Süresi

(kcal/cm2-ay) (saat/ay)
Ocak 5,80 107,34
Şubat 7,73 140,01
Mart 12,01 199,64
Nisan 13,93 213,60
Mayıs 17,52 271,25

Haziran 18,78 302,67
Temmuz 20,15 330,77
Ağustos 18,29 323,02

Eylül 14,36 267,60
Ekim 10,54 213,59
Kasım 7,09 159,90
Aralık 5,35 114,70

Toplam 151,55 2644,09
Ortalama 12,63 220,34
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Tablo 10.2001-2010 Döneminde Niğde’nin Aylık Ortalama Günlük Toplam Güneşlenme Süresi (saat)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 4,7 5,2 6,8 8,2 7,9 12,6 12,1 11,2 10,4 8,3 4,8 2,1
2002 4,1 7,3 6,3 5,6 9,5 10,1 11,7 10,8 9,9 7,7 6,0 3,3
2003 3,4 3,5 5,3 5,9 9,8 12,2 12,3 11,9 9,8 7,1 5,4 3,8
2004 3,3 3,8 6,4 8,1 9,1 11,5 12,5 11,3 10,9 8,5 5,7 4,1
2005 3,9 4,9 5,7 7,4 8,2 11,4 12,5 11,6 9,6 7,3 4,0 4,1
2006 3,7 4,1 6,2 6,6 10,2 12,3 11,8 11,5 9,2 6,5 6,3 6,4
2007 5,1 5,4 6,6 7,3 9,0 11,2 12,5 10,8 10,6 7,3 5,4 4,2
2008 5,1 6,2 6,3 6,8 8,6 11,4 12,7 10,8 9,0 7,5 5,9 4,2
2009 3,4 3,4 4,6 7,9 9,9 11,5 10,2 11,8 8,4 6,9 5,1 2,8
2010 3,0 3,3 5,1 7,5 9,2 10,7 11,9 11,2 10,0 5,7 6,8 4,1

Tablo 11.2001-2010 Döneminde Niğde’nin Aylık Toplam Global Güneşlenme Şiddeti (cal/cm²)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2001
7873,20 9019,15 13533,65 16415,55 17857,70 21941,70 20541,65 18946,35 16079,10 12129,45 7473,15 5401,90

2002
7736,30 9955,70 12670,60 13668,20 18718,35 19244,80 21040,50 18919,10 15655,60 11750,50 8201,60 6631,75

2003
6663,70 8379,30 12938,15 13822,05 19779,70 21722,15 21580,80 20280,75 15771,85 11606,25 7984,45 6341,15

2004
6776,15 8492,15 13605,00 16686,30 19599,15 20986,05 22820,85 19791,90 17215,55 12648,90 8028,85 6652,85

2005
6982,50 8969,55 12690,85 15325,30 18405,00 20840,35 21419,95 19743,45 15756,20 11490,60 7024,90 6507,90

2006
7587,25 8682,25 13224,00 14714,95 20322,65 21936,70 21202,55 19263,80 15522,50 11461,00 8803,85 8167,85

2007
8176,40 10070,75 14198,00 16317,85 19795,95 20975,75 22435,90 18934,70 17740,70 12261,15 7898,75 6776,00

2008
8771,90 11396,30 14196,00 16896,95 19620,45 21772,40 23861,25 20070,95 16046,90 12443,30 8425,85 6726,35

2009
6926,10 7922,95 12333,85 16469,10 20275,05 21649,10 19749,20 20136,75 14612,75 11720,18 7716,55 5589,45

2010
5978,75 7502,63 12012,40 15346,85 19100,67 19856,27 20417,45 18178,85 15372,85 10379,20 8316,25 6077,35

Tablo 12.2001-2010 döneminde Niğde’nin Ortalama Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar
Aylık Toplam Güneş Enerjisi Güneşlenme Süresi

(kcal/cm2-ay) (saat/ay)
Ocak 6,32 123,07
Şubat 8,21 132,88
Mart 12,25 183,83
Nisan 13,56 213,90
Mayıs 17,02 283,34

Haziran 17,92 344,70
Temmuz 18,58 372,62
Ağustos 16,60 349,99

Eylül 13,29 293,40
Ekim 9,98 225,68
Kasım 7,10 166,20
Aralık 5,79 121,21

Toplam 146,62 2810,82
Ortalama 12,22 234,24
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Özet

Besleyici değerleri bakımından en önemli hayvan besin maddelerinden olan baklagil yem bitkileri toprağa azot 
vermeleri, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmeleri ve kendilerinden sonra ekilen bitkilerin verimini 
artırmaları ile münavebede kullanılmaları açısından tarımsal faaliyetler içerisinde çok önemli bir yere sahiplerdir. 
Bu çalışmada ülkemizde yetiştiriciliği yapılan, adaptasyon yetenekleri yüksek ve kuraklığa dayanıklı yonca (Me-
dicago sativa L.) ve korunga (Onobrychis sativa Lam.) baklagil yem bitkilerinin önemli zararlıları ele alınmıştır. 
Yonca bitkisindeki en önemli zararlı yonca hortumlu böceği (Hypera variabilis Herbst. (Col.: Curculionidae)) 
olup, ayrıca yonca yaprak böceği (Gonioctena fornicata Brügg. (Col.: Chrysomelidae)), Plagionotus floralis Pall. 
(Col.: Cerambycidae), yonca tohumböceği (Bruchophagus roddi Guss. (Hym.: Eurytomidae)) ve bezelye afidi 
(Acyrtosiphon pisum Harris (Hem.: Aphididae)) ekonomik zararlılar arasında yer almaktadır. Korungada ise, ko-
runga kök kurdu (Bembecia scopigera (Scopoli.) (Lep.: Sesiidae)) ve korunga çadır tırtılı (Cymbalophora rivularis 
Menetries (Lep.: Arctiidae)) tespit edilmiş önemli zararlılardandır.

Anahtar kelimeler: Baklagil yem bitkileri, Böcek, Korunga, Kuraklık, Yonca 

Important Insect Pests of Drought Tolerant Forage Legumes

Abstract

Forage legumes, in terms of their nutritious value, which are one of the most important forages have an important 
role in agricultural activities due to nitrogen fixation, fixing the chemical and physical structure of soil and enhance 
the crops yield which are planted after them. In this study, important insect pests of alfalfa (Medicago sativa L.) 
and sainfoin (Onobrychis sativa Lam.) that are planted in our country have high adaptation capacity and drought 
tolerant forage legumes were discussed. The alfalfa weevil (Hypera variabilis Herbst. (Col.: Curculionidae)) is the 
most important pest of alfalfa and also the lucerne leaf beetle (Gonioctena fornicata Brügg. (Col.: Chrysomeli-
dae)), Plagionotus floralis Pall. (Col.: Cerambycidae), the alfalfa seed chalcid (Bruchophagus roddi Guss. (Hym.: 
Eurytomidae)) and the pea aphid (Acyrtosiphon pisum Harris (Hem.: Aphididae)) are the other major pests. Bem-
becia scopigera (Scopoli.) (Lep.: Sesiidae)) and Cymbalophora rivularis Menetries (Lep.: Arctiidae) are the major  
pests of sainfoin.

Keywords: Forage legumes, Insect, Alfalfa, Drought, Sainfoin

1. GİRİŞ

Baklagil yem bitkileri hayvan beslemede önemli bir yer işgal etmektedir. Hayvansal üretimin en önemli girdile-
rinden birini oluşturan yemi sağlamanın yanı sıra, toprağa azot vermeleri, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını 
düzeltmeleri ve kendilerinden sonra ekilen bitkilerin verimini artırmaları bakımından, münavebede kullanılma-
ları açısından da faydalı olmaktadır. Besleyici değerleri dikkate alındığında, baklagil yem bitkilerinin en önemli 
hayvan besin maddelerinden biri olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra su ve toprak muhafazası ile erozyonu 
önlemeleri bakımından da önemli bir rol oynarlar (Tamer ve ark., 1997, Kuşvuran ve ark., 2011). Ülkemizde yem 
bitkisi olarak genelde yonca (Medicago sativa L.), korunga (Onobrychis sativa Lam.), fiğ (Vicia sp.) ve burçak 
(Lathyrus tuberosus) tarımı yapılmaktadır. Bu üretimde en geniş yeri yonca, korunga ve fiğ kaplamaktadır (Güçlü 
ve Karyağdı, 2013). Ülkemizde 2013 yılı verilerine göre 6.286.419 da alanda yonca, 1.914.391 da alanda korunga 
ekimi yapılmıştır (Anonim, 2013).  Kurak alanlarda ise daha çok yonca ve korunga tercih edilmektedir. 
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Yonca, yem bitkilerinin kraliçesi ya da imparatoriçesi olarak anılır ve dünyada en çok yetiştirilen yem bitkisidir. 
Kaliteli kaba yem kaynakları içerisinde en önemli bitkilerden birisi olup, Türkiye genelinde en çok ekim alanına 
sahip yem bitkisidir (Kara ve ark., 2009). Otu vitaminlerce çok zengindir. Tarımı yapılan hemen hemen tüm yem 
bitkilerinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir (Kuşvuran ve ark., 2011).

Korunga bitkisi, kaba yem üretiminde önemli bir tür olmasının yanında, hayvan beslenmesindeki önemi, toprak 
verimliliğini ve özelliklerini iyileştirmesi ve su kapasitesini artırması, suni mer’a tesisinde ve doğal mer’alarda 
yer alması ve erozyonun önlenmesinde yararlı olan bir baklagil bitkisidir (Gültekin ve Güçlü, 1997; Ertuş ve ark., 
2012). Korunga, soğuğa ve kurağa çok dayanıklı, diğer bitkilerin yetişmediği kıraç ve kireçli sıra dışı alanlarda 
yetiştirilebilecek en uygun yem bitkilerinden birisidir (Ünal ve Fırıncıoğlu, 2002; Kuşvuran ve ark., 2011; Ertuş 
ve ark., 2012). 

Kıraç alanların değerlendirilmesinde ilk olarak akla gelmesi gereken kaliteli bir kaba yem bitkisi olduğu bildiril-
mektedir (Kara ve ark., 2009).

Yonca ve korunga bitkilerinde verimi sınırlayan ve düşmesine sebep olan zararlıların büyük etkisi vardır ve her yıl 
küçümsenmeyecek miktarda ürün kaybına sebep olmaktadırlar. 

Bu çalışmada ülkemizde yetiştiriciliği yapılan yonca (Medicago sativa L.) ve korunga (Onobrychis sativa Lam.) 
baklagil yem bitkilerinin önemli zararlıları ele alınmıştır.

2. Yonca Zararlıları

2.1. Yonca hortumlu böceği (Hypera variabilis Herbst. (Col.: Curculionidae))

Erginleri 5-6 mm uzunluğunda, kahverengiden griye kadar değişen renklerdedir (Şekil 1a). Yumurta oval biçimin-
de ve ilk bırakıldıklarında saydam, limon sarısı olan yumurtanın rengi açılmalarına yakın koyulaşır. Larva yeşil 
renkli ve baş siyahtır. Larva bacaksız olup sırtında uzunlamasına beyaz bir çizgi bulunmaktadır (Şekil 1b). Olgun 
larva 7-10 mm uzunluğundadır. Kışı ergin dönemde yonca tarlalarında veya kenarlarında bitki artıkları ve bitki 
kökleri civarında toprak yarık ve çatlakları arasında geçirmektedir. Mart ayının ikinci yarısından itibaren erginler 
tarlada görülmeye başlanmaktadır. Yılda 1 döl vermektedir  (Anonim, 2008).

            a            b

 

Şekil 1. a) Ergin   b) Larva

Ergin zararı önemli değildir asıl zararı larvalar yapmaktadır. İlk iki dönem larvalar sürgün uçları ve yaprak koltuk-
ları arasında son iki dönem larva yaprakları dıştan kemirerek yemekte, sadece orta damar ve yan damarlar kalmak-
tadır. Larva zararı daima bitkinin üst kısmından başlamakta, aşağıya doğru devam etmektedir (Şekil 2). 

Asıl zarar birinci biçime kadar olan zamandadır. Larva yoğunluğu fazla ise zarar gören yaprakların kuruması so-
nucu tarla boz, gümüşi bir görünüm kazanmaktadır. Sulama imkanı kısıtlı ve az biçim yapılan yerlerde ekonomik 
önemi büyüktür (Anonim, 2008).
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Şekil 2. Larva zararı

2.2. Yonca yaprak böceği (Gonioctena fornicata Brügg. Col.: Chrysomelidae))

Erginlerin uzunluğu 5-7 mm, renkleri kırmızımsı turuncu olup 7 adet siyah nokta bulunmaktadır. Bunlardan ikisi 
pronotum üzerindedir (Şekil 3a). Yumurta oval biçiminde ve soluk sarı renktedir olup yaklaşık 1.5 mm uzunluğun-
da ve 0.5 mm genişliğindedir (Şekil 3b). Olgun larvalar solgun sarı renkte olup kahverengi-siyah bir başa, siyah 
renkte bacaklara sahiptir ve vücudun üzerinde kısa siyah kıllar bulunmaktadır (Şekil 3c). Olgun larva 8-10 mm 
uzunluğundadır (Anonim, 2014b).

Yonca yaprak böceği kışı ergin halde toprak altında geçirmekte ve mart ayı ortalarından itibaren tarlalarda görül-
meye başlamaktadır. Kışlayan erginlerin ilk çıkışı iklim koşullarına göre mart sonu ile nisan başlarında olmaktadır. 
Kışlamış erginler kısa süre yonca yapraklarıyla beslendikten sonra çiftleşmekte ve dişiler yumurtalarını, özellikle 
yaprakların alt yüzeylerine bırakmaktadır. 

Daha sonra ilk dönem larvalar çıkmakta ve kışlamış erginlerle birlikte beslenmektedir. Larvalar ve erginler yonca 
yapraklarını kenarlarından başlamak suretiyle kemirmekte, genellikle yoncanın uç kısmındaki sürgün uçlarında 
beslenmektedir. Bitkide beslenmesini sürdüren larvalar olgun hale gelerek, toprak içerisinde prepupa ve pupa 
dönemine geçmektedir. 

Yeni nesil erginler ise yonca tarlalarında mayıs ayının son haftalarında (26-31 Mayıs) görülmeye başlamaktadır. 
Yeni döl erginler ilk kez haziran ayında görülmektedir. Yeni döl erginler 2-3 haftalık bir beslenme periyodundan 
sonra toprağa girerek ertesi ilkbahara kadar diyapoz halinde kalmaktadır. Diyapoza giren erginler ertesi ilkbaharda 
çıkarak beslenmekte, çiftleşmekte ve yumurta bırakıp ölmekte ve böylece yılda 1 döl vermektedir (Çoşkuncu ve 
Gençer, 2006).

Şekil 3. a) Ergin        b) Yumurta        c) Larva

Yonca yaprak böceği, yoncanın en önemli zararlılarından bir tanesidir. Larva ve erginler yaprakları, tomurcukları, 
genç sürgünleri ve gövdenin uç kısımlarını yiyerek zarar vermektedirler (Anonim, 2014b).
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2.3. Plagionotus floralis Pall. (Col.: Cerambycidae)

Erginler 8-16 mm uzunluğundadır. Vücutları ince, dar ve elytranın son kısmı ise yuvarlaktır (Şekil 4). Vücut ana 
rengi siyah olup elytra üzerinde belirgin sarı renkli şeritler bulunmaktadır (Anonim 2014c). 

Şekil 4. Ergin

Larva sadece ana kökte yaşamakta ve ortasında açmış olduğu tünellerin içersini dışkı ve artıklarıyla doldurmak-
tadır. Bu şekilde zarar görerek zayıflayan yonca bitkisinde sararmış yapraklar ve sürgünler göze çarpmaktadır. 
Kış sonuna doğru ana kökün üst kısmı genellikle çatlamaktadır. Kurak havalarda zarar çok daha fazla olmaktadır. 
P. floralis genellikle olgun (3-4 yıllık veya daha fazla) yonca bitkisinin bulunduğu tarlalarda zarar yapmaktadır 
(Anonim 2014c).

2.4. Yonca tohumböceği (Bruchophagus roddi Guss. (Hym.: Eurytomidae))

Vücut genellikle siyah renkte olup dişiler 1.3-1.8 mm iken erkekler ise 1.2-1.7 mm olan oldukça küçük arıcıklardır. 
Kanatları şeffaftır (Şekil 5). Yumurtalar parlak beyaz renktedir (Frolov ve Davidyan, 2009). 

Şekil 5. Ergin

Son larva döneminde yonca tohumunun içerinde kışı geçirmektedir. Bazı larvalar 3 yıla yakın bir süre diyapozda 
kalabilmektedir. Popülasyonun %35’i diyapozda iken ölmektedir. Larvalar nisan sonuna doğru tohum içerisinde 
pupa olmakta (Şekil 6a) ve erginler Mayıs ayının ortasından Haziran ayının sonuna kadar uçmaktadırlar. Erkek ve 
dişiler çıkıştan kısa bir süre sonra çiftleşmektedir ve bir dişi yaklaşık 65 yumurta bırakmaktadır. Erginler laboratu-
ar şartlarında yaklaşık 21 gün yaşamaktadırlar. Zararlı son larva döneminde zararını yapmaktadır (Şekil 6b). Lar-
vanın beslenmesi sonucu yonca tohumu verim kayıpları bazen %80’e ulaşmaktadır (Frolov ve Davidyan, 2009). 

     
                     Şekil 6. a) Yonca tohumundaki pupa                   b) Zarar görmüş yonca tohumları
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2.5. Bezelye afidi (Acyrtosiphon pisum Harris (Hem.: Aphididae))

Erginler 2.2-3 mm uzunluğundadır. Vücut ince uzun, soluk yeşil ya da pembe renklerde, gözler kırmızı, antenleri 
vücut boyu kadar uzun, kaudası uzun ve konik şekildedir (Şekil 7). Nimfleri de kaudası ve büyüklüğü dışında er-
gine benzemektedirler (Anonim, 2014b). 

Kışlık yumurtalar Şubat ayından itibaren açılmakta ve yumurtadan çıkan nimfler yoncanın tomurcuklarında bes-
lenmeye başlamaktadırlar. Beslenmeye başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra ergin olmaktadırlar. Ergin hale gelen ve 
yeteri kadar beslenen bireyler parthenogenetik olarak çoğalmaktadırlar. Kanatlı bireyler Mayıs-Haziran aylarında 
görülmekte ve diğer baklagil bitkilerine uçmaktadırlar. Yaz boyunca bütün bireyler dişidir. Bireyler öncelikle çi-
çeklere, bitkinin en genç kısımlarına, gövde uçlarında kolonize olmaktadırlar. Eylül ayından itibaren yoncada bol 
miktarda afit kolonisi görülmektedir. Daha sonra erkek ve dişi bireyler görülmekte ve kışı geçirecek yumurtaları 
bırakmaktadırlar  (Sharp ve Andrade, 1994; Anonim, 2014a).

Şekil 7. Kanatlı ve kanatsız ergin, nimfler

A.pisum’ un bezelyenin en önemli zararlısı olduğu, yonca ve korunganın zararlının konukçuları arasında bulunduğu 
ve yumurtalarını bu bitkilere bıraktığı, yonca ekili bölgelerde çoğalmasının çok hızlı olduğu ve önemli zararlar mey-
dana getirdiği, kanatsız olan bireylerin konukçu bitkilerden bezelyeye geçişinin ekolojik koşullara bağlı olduğu bil-
dirilmiştir. Zararlı, konukçu bitkinin genç sürgünlerindeki taze yapraklarda bitki özsuyunu emerek, bitkilerde yaprak 
kıvrılmasına, bodurlaşmalara, meyvede ve bitkinin diğer kısımlarında şekil bozukluklarına ve dane ağırlığını azalta-
rak verimde düşüşe neden olmaktadır. İlk zararın çiçeklenme başlangıcında, zararlı popülasyonunun hızla artmasıyla 
görüldüğü bildirilmiştir. Ayrıca danenin ağırlığını azalttığı da bildirilmektedir (Sharp ve Andrade, 1994). Bu zarar-
larının yanı sıra, virüs vektörü olarak ta önemli zararlar yapmaktadırlar (Sharp ve Andrade, 1994; Anonim, 2014a).

3. Korunga Zararlıları

3.1.  Korunga kök kurdu (Bembecia scopigera (Scopoli.) (Lep.: Sesiidae))

Dişi ve erkek kelebeklerin dış görünüşü birbirinden farklıdır. Erkek kelebeğin vücudu dişilere göre daha dar olup, 
siyah soluk renktedir (Şekil 8a). Dişi kelebeğin vücudu daha iri olup, parlak metalik siyah renktedir (şekil 8b). 
Kanat açıklıkları 12.5-17 mm’dir. Yumurta, siyahımsı renkte olup, basık ve oval biçimdedir. Yumurtadan çıkan 
larvanın vücudu saydam beyaz renktedir. Baş kahverengidir (Şekil 8c). Pupa, mumya tipinde ve başlangıçta beya-
zımsı renkte olup, daha sonra rengi değişerek açık kahverengine dönüşmektedir (Şekil 8d).  Temmuz başlarında 
çıkış yaparak yumurtalarını korunga yaprağının alt yüzeyine, çiçeğe, biçilmiş kuru sapların üzerine tek tek veya 
gruplar halinde bırakmaktadır. Yumurtadan çıkan larvalar bitki yüzeyinde kök boğazına doğru hareketlenmektedir. 
Daha sonra bitkideki bir yarık veya çatlak vasıtasıyla kök içine girip, pislikleriyle giriş yerini kapatmaktadır. Yılda 
1 döl vermektedir (Tamer ve Özer, 1990; Anonim, 2008).

           a     b
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    c        d

  
Şekil 8. a) Ergin erkek  b)Ergin dişi  c) Larva   d)Pupa

Daha çok kökboğazı ve kök içerisinde, 0.5-8 (1.86) cm’lik derinlikte faaliyet gösteren larvalar, buralarda enine ve 
boyuna, düzgün olmayan galeriler açarak beslenmekte ve kökün iç kısmını tamamen tahrip etmektedir. Bu bitkilerde, 
kökün sadece kabuk kısmı kısmen sağlam kalmakta ve elle çekildiğinde buradan koparak, kolaylıkla çıkmaktadır 
(Gültekin ve Güçlü, 1997). Birinci yılda larva tarafından zarara uğrayan bitkilerin yaprakları sararmakta ve kıvrılıp 
katlanarak tabana doğru yayılmaktadır. İkinci ve üçüncü yılda da zarar gören bitkiler ise tamamen tahrip olup öl-
mektedirler. Ülkemizde korunga yetiştiriciliği yapılan yerlerde görülmektedir (Tamer ve Özer, 1990; Anonim, 2008).

3.2. Korunga çadır tırtılı (Cymbalophora rivularis Menetries (Lep.: Arctiidae))

Dişiler açık kahverengi ve kanatsız olup vücut segmentleri üzerinde kahverengi lekeler bulunmaktadır (Şekil 9a). 
Erkek kelebeğin kanat açıklığı 20-30 mm’ dir. Ön kanatlar sarımsı kahverenginde, kanatlar üzerinde koyu kahve-
renkte desenler bulunmaktadır (Şekil 9b). Olgun larva 2-3 cm boyunda olup, renkleri gri-kahverenginde ve üzerin-
de uzun kıllar vardır (Şekil 9c). Kılları alerjik bünyesi olanlarda kaşıntı ve kızarıklığa yol açmaktadır. Pupa koyu 
kahverengi ve mumya tipindedir (Şekil 9d). Tarlada kar örtüsünün kalkmasından sonra ve havanın fazla ısınmasıy-
la larvalar ortaya çıkmaktadır. Çıkan larvalar çadır şeklinde ağ örerek toplu bir şekilde ağ altında beslenmektedir. 
Zararlı yılda 1 döl vermektedir (Anonim, 2008).

   a      b

  
   c      d

  
Şekil  9. a) Ergin dişi   b) Ergin erkek     c) Larva   d) Pupa

Zararlının larvaları ilk dönemlerinde ördükleri ağ içerisinde kalan ve ilkbaharda yeni sürmeye başlayan bitkinin 
genç yaprakları ile beslenmektedir. Bu devrede özellikle korungada yüksek popülasyonlarda önemli zararlara ne-
den olmaktadır. Daha sonraki dönemlerde zararlı çadırları terk etmekte ve dağınık olarak bitkilerin üzerinde bes-
lenmekte ve zarar yapmaktadır (Anonim, 2008).
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4.SONUÇ

Yem bitkileri sahip olduğu birçok özellikleriyle gerek tarımımıza, gerekse hayvancılığımıza önemli yararlar sağ-
lamaktadır. Hayvansal üretimin en önemli girdilerinden birini oluşturan yemi sağlamanın yanı sıra, toprağa azot 
vermeleri, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmeleri ve kendilerinden sonra ekilen bitkilerin verimini 
artırmaları bakımından, münavebede kullanılmaları açısından da faydalı olmaktadır. Ayrıca doğal düşmanlar için 
de elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Ülkemizde yem bitkisi olarak genelde yonca, korunga, fiğ ve burçak tarımı 
yapılmaktadır ancak kurak alanlarda ise daha çok yonca ve korunga tercih edilmektedir. Yapılan iklim değişikliği 
senaryolarına göre Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu özellikle orta enlemlerde daha sık ve daha uzun süreli 
kuraklıkların olabileceği düşünüldüğünde bu iki yem bitkisi önemini daha da artırmaktadır. Yonca ve korunga 
bitkilerinde verimi sınırlayan ve düşmesine sebep olan zararlıların büyük etkisi vardır ve her yıl küçümsenmeye-
cek miktarda ürün kaybına sebep olmaktadırlar. Çalışmamızda bahsettiğimiz zararlılar bu bitkilerde ürün kaybına 
sebep olan en önemli zararlılardır. Bu nedenle yonca ve korunga ekim alanlarında söz konusu zararlıların takibi 
yapılmalı ve doğal denge de göz önünde bulundurularak gerekiyorsa kimyasal mücadele yoluna gidilmelidir. 
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Abstract

Drought affects the social-economic life, by water resources reducing agricultural production, and deteriorating the 
environment and ecological relations. The aims of the Aegean Region the study were to define daily synoptic-cli-
matological state using the Eastern Mediterranean Weather Catalog (Alpert and et.al, 2004) and its daily rainfall 
for the last 50 years period (1958-2007), to determine three regional representative soils and to estimate the sea-
sonal soil-water water streess related to rainfall and evaporation for each season and to analyze conjunctively the 
seasonal weather and soil-water stress establishing both  atmospheric and Moisture Stress Drought Indexes. This 
study employed dataset such as Daily Weather Assessment following a Synoptic-Climatologic study for 50 years 
applying a Discriminant Analysis over surface and upper level meteorological data (ECMWF -NCEP - NCAR  re-
analysis database of temperatures, humidity, wind direction and velocity) as well as SST and ENSO from specific 
large-scale areas and the data integrated on Turkey Map. Daily meteorological database was extracted from the 
European Center of Medium–Range Weather Forecasting (ECMWF) archives. After analyses on the subjects men-
tioned above , it has been succeeded to create the maps of Palmer Drought Index and SPI maps for Menemen, Izmir

Introduction

The drought originates from precipitation deficiency provided by an unusual long dry weather.  There is no need 
to define a single generic drought index, and this should be replaced by its rational regional assessment based on 
specific spatial extents.  When this lasts from few weeks to several months is called a short-term drought.  If the 
dry atmospheric circulation is continuing, the long unusual low precipitations over years, its represents a long-term 
drought. Otherwise, when this pattern is broken by short-term changes, its long-term pattern result in short-term 
wet spells. Also, a long-term wet circulation interrupted by short-term weather spells result as short-term drought 
between the most accepted methods of drought severity estimation,  Palmer Indexes and Standardized Precipitati-
on Index (SPI), are considered the most successful.

The aims of the study were to define the Aegean region daily synoptic-climatological state using the Eastern Me-
diterranean Weather Catalog (Alpert et. al, 2004) and its daily rainfall for the last 50 years period (1958-2007), to 
determine three regional representative soils and to estimate the seasonal soil-water water streess related to rainfall 
and evaporation for each season and to analyze conjunctively the seasonal weather and soil-water stress establis-
hing both  atmospheric and Moisture Stress Drought Indexes.

Material and methods

Daily meteorological database was extracted from the European Center of Medium–Range Weather Forecasting 
(ECMWF) archives, This includes four daily observations (every six hours) during the years 1957-2002 of rainfall, 
air temperature and humidity, solar radiation, wind, evaporation, run-off, soil humidity, etc, area of the Turkey 
national territory and its adjacent seas (The Black Sea, The Marmara, The Aegean and The Mediterranean). Every 
grid point covers an area of 2.50 longitude and latitude (i.e,~ 250 km x 250 km~ 62500 km2). Every series (rainfall, 
temperature, etc) include more than 64000 data (44 years x 365 days x 4 daily observations). 

Although, the ECMWF database is relatively very homogeneous, however, being the result of a global model, 
this should be compared with regional standard stations. This task should be made in continuation, the tentative 
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analysis, suggests sufficient accuracy for the purpose of our Case studies and Presentation. For further studies, such 
comparisons are imperious necessary. 

Findings

The maps are represented by three rows of 9 rectangles: The northern representing the Black Sea region, the 
middle passing from Trachea over the Anatolia Plateau, and the southern representing the northern Mediterranean 
Coast. Practically, the maps express the variability of climate from the Black Sea to the Mediterranean and from 
the Balkan Region to the Caspian Sea. For every map, the scale is different according to its purpose. Clearly, for 
the rainfall maps, the range of the drought years is from 0 to 300 mm/year whilst for rainy years may varied from 
200 to 600 mm or more.  The reader, is kindly invited to pay attention to the scale of ach map, according to the 
climatic element, types (drought or rainy year) etc. Examples of the rainfall maps is shown in Figure 1. (rectangle 
map) and Figure 2. (interpolated map).

Palmer Drought Index (PDI) estimates the duration and intensity of the long-term drought-inducing circulation 
patterns. The “Long-term drought” is a cumulative term, the intensity of drought during the current month being 
dependent on the current and cumulative patterns of previous months weather patterns. Since weather patterns 
change almost overnight from a long-term drought to a long-term wet pattern, the PDI responds fairly rapidly.

The Standardized Precipitation Index (SPI) is based on the probability of recording a given amount of precipita-
tion, expressed into a standardized parameter, where, an index of zero indicates the median precipitation amount 
(half of the historical precipitation amounts are below the median, and half are above the median). The index is 
negative for drought, and positive for wet conditions. As the dry or wet conditions become more severe, the index 
becomes more negative or positive. The SPI may be computed for several time scales, ranging from one to 24 
months, to capture the various scales of short-term and long-term drought.

Figure 1: Annual Rainfall Average Over Turkey During the Years 1958-2002 (rectangles).

Figure 2: Annual Rainfall Average Over Turkey During the Years 1958-2002 (interpolate).

Results 

This analysis on a weekly index, priory asymmetric, due the rainfall Gamma probability distribution. The index was 
calculated using the Izmir EMWF0-Menemen sample until June 2007, and completed for the rest of the weeks (until 
2008) with averages (Figure 3.). The  analysis suggests that the 2007 is merely a combined effect of low rainfall in 
the previous winters; the dryness of the current year has only increased it severity. “Regular” rainy seasons followed 
by one dry winter have not provided a severe drought. Comparatively, other dry periods during the last 50 precipita-
tion years, show the specific effect of low rainfall in November-December or January-February, or the spring rains
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Figure 3. Tentative weekly SPI of Izmir During the Years 1958-2008

It has been estimated Weekly Drought Indexes (1958-2007) for different crops using the ECMWF-Menemen da-
ily data.  This Palmer’s index (Figure 4.) consists of SOIL MOISTURE resulting from the  water balance after 
modeling to water SUPPLY (i.e. precipitation and irrigation), DEMAND’ LOSS i.e, evaporation and total runoff 
(surface and deep run-off).
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Figure 4. Drought Index (Palmer) of  Izmir, Western Turkey during the Years 1958-2007
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ELMADA FARKLI SULAMA PROGRAMLARININ VE TOPRAK NEM DEĞİŞİMİ-
NİN YAPRAK SU POTANSİYELİNE ETKİLERİ 
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Özet

Bitkilere uygulanan sulama programları vejetatif gelişim, verim ve ürün kalitesinin yanında bitki içsel su dengesini de önemli 
ölçüde etkilemektedir. Bitkide olan bu değişimin izlenmesi için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de yaygın olarak 
kullanılan yaprak su potansiyelinin ölçüldüğü basınç odası (pressure chamber) yöntemidir. 

Bu çalışma Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nde 2009 yılında yürütülmüştür. Denemede verim çağında 
çöğür anaçlar üzerine aşılı Starkrimson Delicious çeşidi elma ağaçları (5 m x 4 m dikim mesafesi) kullanılmıştır. Damla 
sulama sisteminin kullanıldığı çalışmada iki farklı sulama aralığı (I1= 4 gün, I2= 7 gün)  ve 4 farklı pan katsayısı (Kcp1=0.50, 
Kcp2=0.75, Kcp3=1.0, Kcp4=1.25) kullanılmış, uygulamaların sulama öncesi ve sonrası yaprak su potansiyeline (YSP) etkilerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ölçümler gün ortası (midday) yaprak su potansiyeline göre yapılmıştır. Bunun yanında, 
yaprak su potansiyeli ölçümleri ile birlikte toprak nemi izlenmiş, bu iki parametre arasında ilişkiler irdelenmiştir. 

Sulamalar öncesi yapılan yaprak su potansiyeli ölçüm sonuçlarına göre; sulama aralığı 4 gün olan konularda (I1) YSP değerleri 
-2.60 MPa ile -3.50 MPa arasında değişirken, sulama aralığı 7 gün olan (I2) konularda ise -2.88 MPa ile -3.50 MPa arasında 
değişmiştir. Toprak nemi ve YSP ölçümleri arasında ilişki önemli bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Elma, yaprak su potansiyeli, gün ortası, damla sulama.  

Effects of Different Irrigation Programs and Soil Water Variations on 

Leaf Water Potential of Apple

Abstract 

Irrigation programs applied to plants significantly affect vegetative development, yield and crop quality and plant water status. 
Different methods were developed to measure the variations in water status and water potential of plants. Contemporary, 
pressure chamber technique is commonly used for measuring plant water potential. This study was conducted at Eğirdir Fruit 
Research Station in 2009. Starkrimson Delicious apple variety grafted on seedling rootstocks was used in the study (5 m x 
4 m planting distances). Irrigation programs comprised of two different irrigation intervals (I1= 4 and I2= 7 days) and four 
different pan coefficient (Kcp1=0.50, Kcp2=0.75, Kcp3=1.0, Kcp4=1.25) were performed. Drip irrigation method was used for 
applying irrigation water amount determined according to the irrigation programs.  To define the effects of different irrigation 
programs and the resulting soil water variations on leaf water potential (LWP) of apple, midday leaf water potential and soil 
water content was measured. The relation between leaf water potential and soil water content were also discussed. According to 
leaf water potential measurements taking at before irrigation, LWP values were varied between -2.60 MPa and -3.50 MPa in 4 
days irrigation intervals (I1), while LWP values varied between -2.88 MPa and -3.50 MPa in 7 days irrigation intervals (I2). The 
relation between soil water and LWP were found statistically significant.

Key words: Apple, leaf water potential, midday, drip irrigation.
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Giriş

Sulamaların programlanması amacıyla kullanılan birçok yöntem bulunmakla birlikte, söz konusu yöntemler iklime, toprağa 
ve bitkiye dayalı izleme teknikleri olmak üzere genel olarak üç grupta toplanmaktadır. Bitkisel üretim, toprak-bitki-atmosfer 
arasında bir döngü şeklinde oluşan olayların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır ve bu üç ortamdan herhangi birindeki su dengesi 
izlenilerek sulama zamanı ve miktarı saptanabilir. Belirtilen her üç yöntem de normal koşullarda sulama programlamasında 
kullanılabilmekle birlikte, bitkiye dayalı izleme tekniklerinin bazı özel koşullarda daha iyi sonuç verdiği bilinmektedir. 
Sulama zamanını belirlemeye yönelik bitkiye dayalı izleme teknikleri de kendi içinde çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan 
biri bitki yaprak su potansiyelini belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiş “basınç odası” (pressure chamber) tekniğidir. Bitki 
yaprak su potansiyeli değeri, bitkinin içsel su düzeyinin bir göstergesi olup, gelişme ve verim üzerine etkili olabilecek bir su 
stresi varlığının en önemli belirtecidir (Ul ve ark., 1997). Gün doğmadan önce (predawn) ve/veya gün ortasında (midday) 
ölçülebilen yaprak su potansiyelleri meyve bahçelerinde sulama programlaması için en yaygın olarak önerilen bitki su düzeyi 
parametreleridir. Yapılan çalışmalar gün ortası yaprak su potansiyelinin elma, kayısı, nektarin, armut, erik dahil çoğu yaprak 
döken ağaçların sulama programlaması için önemli ve güvenilir bir bitki su düzeyi göstergesi olduğunu ortaya koymaktadır 
(Kamal ve Hwat, 2001; Naor ve ark., 2006).

Elma ağaçlarının su durumu ve transpirasyonunun belirlenmesinde topraktaki nem durumundan daha çok atmosferik koşulların 
etkili olduğunu bildirilmiştir (Lakso, 1994). Bu durum bitkilerde su durumunun kontrol edilmesi için topraktaki nem ölçümü 
yerine bitkide yapılacak ölçümleri daha önemli kılmaktadır (Doltra ve ark., 2007). Gün doğumu öncesi ve gün ortasında yapılan 
yaprak su potansiyeli ölçümleri bitkilerin su durumunun belirlenmesinde en iyi göstergelerden biri olarak nitelendirilmektedir 
(Peretz ve ark, 1984; Shackle ve ark., 1997; Ameglıo ve ark., 1999).

Bu çalışmada ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan elma ağaçlarında damla sulama yöntemiyle uygulanan farklı 
sulama programlarının sulamalar öncesi ve sonrası yaprak su potansiyeline etkileri belirlenmiştir. Aynı zamanda yaprak su 
potansiyeli ile toprak nemi arasındaki ilişkiler irdelenmiştir.

Materyal ve Metot

Deneme Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü deneme bahçelerinde 2009 yılında yürütülmüştür. Denemede 
1988 yılında dikilmiş, 5 m x 4 m sıra arası ve sıra üzeri dikim mesafesinde çöğür anaç üzerine aşılı, Starkrimson Delicious 
çeşidi elma ağaçları kullanılmıştır.

Sulama uygulamaları

Damla sulama yönteminin kullanıldığı denemede iki farklı sulama aralığı (I1=4 gün, I2=7 gün) ve 4 farklı bitki pan katsayısı 
(Kcp1=0.50, Kcp2= 0.75, Kcp3=1.00, Kcp4=1.25) olmak üzere 8 farklı sulama programı uygulanmıştır. Buharlaşma (Epan) 
değeri, araştırma alanı yakınına yerleştirilen A sınıfı buharlaşma kabından (Class A-Pan) her gün sabah saat 0900’da ve her 
sulama öncesi ölçülmüştür.

Sulama suyu, ana sulama kanalından bir motopomp vasıtasıyla alınarak, filtre sisteminden geçirildikten sonra araziye 
iletilmiştir. Damla sulama sisteminin projelendirme kriterleri (damlatıcı aralığı, damlatıcı debisi, kullanılacak lateral sayısı) 
Yıldırım (2005)’a göre hesaplanmıştır. Deneme alanına ait toprakların bünye sınıfı killi-tın (CL) olması nedeniyle damlatıcı 
debisi 4 l/h olarak seçilmiştir. Sulama sistemi, ağaçların sıra arası (5 m) ve damlatıcı aralığı (0.75 m) değerleri göz önüne 
alınarak her bir sıraya çift lateral tesis edilmiş ve ıslatılan alan yüzdesi en az % 30 olarak belirlenmiştir. Suyun iletiminde 
kullanılan ana boru çapı 90 mm, yan ana boru çapı 32 mm’dir. PE borulardan oluşan laterallerin dış çapı 16 mm, basınç 
dayanımı 4 atm’dir. Damlatıcılar, boru içine yerleşik (in-line) tipte ve kendinden basınç düzenleyicilidir. Sulama suyu miktarını 
kontrol etmek için her lateral girişinde bir adet mini vana kullanılmıştır. Sistemde basıncı sabit tutmak için motopomp çıkışında 
basınç düzenleyici vana kullanılmıştır. Sulama suyunun parsellere ölçülü olarak verilmesi için ana boru üzerine hassas sayaç 
(0.1 l) yerleştirilmiştir. Denemede kullanılan sulama suyu ABD Tuzluluk Laboratuarı Grafik Sistemine göre C2S1 sınıfında olup 
sulama için elverişlidir (USSL, 1954).

Bitki su tüketimini belirlemek için toprak nemi ölçümleri her sulamadan önce sabah saatlerinde 30, 60, 90 ve 120 cm toprak 
derinliklerine yerleştirilen dijital tansiyometrelerle ölçülmüştür. Belirtilen derinliklerde toprak nem miktarının belirlenebilmesi 
için tansiyometre kalibrasyonu yapılmıştır. Yaprak su potansiyeli ile toprak nemi arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise, temmuz 
ve ağustos aylarında sulamalardan 1 gün önce ve sulamalardan 1 gün sonra aynı toprak derinliklerinde toprak nemi ölçümleri 
yapılmıştır. Toprak nem ölçümleri YSP ile aynı zaman aralığında yapılmıştır.

Sulama suyu (I), damla sulamada her bir konu için Eşitlik 1 yardımıyla hesaplanmıştır (Ertek ve Kanber, 2003). 

I  = A  x  Epan  x  Kcp  x  P                   (1)

Eşitlikte; A, alan (m2); Epan, buharlaşma kabı (Class-A pan) ölçüm değeri (mm); Kcp, konulara ait bitki pan katsayısı; P, örtü 
yüzdesini (0.60) ifade etmektedir. Sulama suyunun hesabında,  buharlaşma kabından (Class A-Pan)  sulama aralıklarına göre 
ölçülen yığışımlı buharlaşma değerleri kullanılmıştır. Uygulanacak sulama suyu miktarı hesaplanırken, denemede taç genişliği 
büyük olan ağaçlar kullanıldığı için örtü yüzdesi dikkate alınmış, örtü yüzdesi 0.60 (%60) olarak kullanılmıştır. Son sulamadan 
sonra hasat tarihinde de ölçüm yapılmış, belirlenen nem değerleri bitki su tüketimine eklenmiştir. Denemede tüm konularda tam 
çiçeklenme dönemi sonunda etkili kök bölgesindeki toprak nemi tarla kapasitesine getirilene kadar sulama yapılmış, bu tarihten 
sonra programlı sulamalara başlanılmıştır (Köksal ve ark., 1999; Orta ve ark., 2001).
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Bitki su tüketiminin belirlenmesi

Konulara ait bitki su tüketiminin belirlenmesinde James (1988) tarafından verilen su dengesi eşitliği kullanılmıştır (Eşitlik 2).

Et = I  +  R  +  Cr  –  Dp  –  Rf  ±  Δs           (2)

Eşitlikte; Et, bitki su tüketimi (mm); I, sulama suyu (mm); R, sulama sezonunda düşen yağış miktarı (mm); Cr, kılcal 
yükseliş (mm); Dp, derine süzülme kayıpları (mm); Rf, yüzey akış kayıpları (mm); Δs, toprak profilindeki su değişimini (mm) 
ifade etmektedir. Yağış değeri, araştırma alanı yakınına yerleştirilmiş olan yağışölçer (plüviyometre) yardımıyla ölçülmüş, 
mm olarak kaydedilmiştir. Araştırma alanının olduğu bölgede taban suyu problemi olmadığından Cr değerleri sıfır olarak 
dikkate alınmıştır. Her sulamada uygulanan su miktarı 0-120 cm derinliğindeki toprak katmanında tarla kapasitesi değerini 
aşmadığından Dp değerleri ve ölçülü su uygulandığından yüzey akışı olmadığı için Rf değerleri de dikkate alınmamıştır. Her 
sulama öncesi toprak nemi ölçülmüş ve her sulamada uygulanan sulama suyu miktarı not edilmiştir. Bir sonraki sulamada 
toprak nemi ölçülerek aradaki fark o konuya ait “bitki su tüketimi” olarak dikkate alınmıştır.

Yaprak su potansiyelinin ölçülmesi

Yaprak su potansiyeli (YSP) ölçümleri basınç odacığı tekniği kullanılarak belirlenmiştir (Baştuğ ve Kanber, 1989; Aydın, 
2004). Ölçümler, temmuz ayının üçüncü haftasından başlayarak Ağustos ayının son haftasına kadar devam etmiştir. Ölçümler 
4 gün sulama aralığı konularında her iki sulamada bir olmak üzere sulamalar öncesi ve sulamalardan 1 gün sonra ölçülmüştür. 
Sulama aralığı 7 gün olan konularda ise her sulama öncesi ölçümler yapılmıştır. Yaprak su potansiyeli ölçümleri güneşin 
tam tepede olduğu saatlerde (12.00-14.00), her tekerrürden seçilen bir ağacın dört yönünden tek yıllık sürgünlerin ortasında 
gelişimlerini tamamlamış 4’er adet yaprakta yapılmıştır. Yaprak su potansiyeli ölçümlerinde PMS 1000 Pressure Chamber 
cihazı kullanılmıştır

Deneme deseni

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 8 adet ağaç yer almıştır. 

Araştırma Bulguları ve Tartışma

Sulama suyu ve bitki su tüketimi

Denemeye ait sulama suyu (I) ve bitki su tüketimi (ET) değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. Aynı sulama aralığına sahip konularda 
Kcp arttıkça I ve ET değerlerinde artış meydana gelmiştir.

Yaprak su potansiyeli ölçümleri

Her iki sulama aralığında 6’şar ölçüm yapılmıştır. Sulama aralığı 4 gün olan (I1) konularda sulamalar öncesi yaprak su 
potansiyeli değerleri -2.6 MPa ile -3.5 MPa bar arasında değişmiştir. En düşük YSP değerleri Kcp1 (0.25) konusundan, en 
yüksek değerler ise Kcp4 (1.25) konularından elde edilmiştir (Şekil 1). Sulamalar sonrası değerler ise -2.40 Mpa ile -3.30 
MPa arasında değişmiştir. Sulama aralığı 7 gün olan (I2) konularda ise sulamalar öncesi YSP değerleri -2.88 MPa bar ile 
-3.5 MPa bar arasında değişirken, sulamalar sonrası ölçümlerde ise bu değerlerin -2.60 MPa ile -3.30 MPa arasında değiştiği 
belirlenmiştir (Şekil 2). En düşük YSP değerleri Kcp1, en yüksek değerler ise Kcp4 konusundan elde edilmiştir. İlk ölçüm 
zamanından itibaren değerlerde genel olarak bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Ölçüm sonuçları genel olarak incelendiğinde, 
aynı sulama aralığında uygulanan sulama suyu miktarı azaldıkça, değerlerde azalma olduğu belirlenmiştir. Sulamalar öncesi 
toprak neminin azalmasıyla birlikte YSP değerlerinde azalma olmuş, sulamalar sonrası etkili kök derinliğindeki toprak neminin 
artmasıyla birlikte YSP değerlerinde artış olduğu tespit edilmiştir.

Sircelj ve ark. (2005), saksıda yetiştirilen 1 yaşlı elma ağaçlarında (Malus domestica Borkh.) yaprak su potansiyelini gün 
ortasında ölçmüşler,  gün ortası yaprak su potansiyeli değerlerinin -1.5 ile -4,0 MPa arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 
Kuraklık stresi uygulanan ağaçlarda kuraklık dönemi boyunca, her iki zamanda da belirlenen yaprak su potansiyeli azalmıştır. 
Yaprak su potansiyelindeki sürekli azalışın, ağaçlara uygulanan kuraklığın artan derecesini gösterdiği sonucuna varmışlardır.

Naor ve ark. (2006) damla sulama yöntemiyle sulanan 12 yaşlı yerel Hashabi anacına (Golan Tepeleri-İsrail) aşılı Golden 
delicious çeşidi elma ağaçlarında yaprak su potansiyelini gün ortasında ölçmüşler ve ortalama -2,31 MPa olarak belirlemişlerdir. 
Endres (2007), Brezilya’da yarı kurak bölgede sulanan elmalarda gün ortası yaprak su potansiyelini -1.8 MPa olarak bulurken 
sulanmayan elmalarda ise -2.9 MPa olarak elde etmiştir. Uçar ve ark. (2009) M9 anaçlı Galaxy Gala elma çeşidinde yaptıkları 
2 yıllık YSP ölçüm sonuçlarına göre ilk yıl -16.0 ile -37.0 bar, ikinci yıl -16.0 ile - 35.0 bar arasında sonuçlar elde etmişlerdir.

Farklı bir meyve türü olan erikte 3 farklı anaçta yapılan YSP ölçümlerinin -1.0 MPa ile -2.2 MPa arasında değiştiği belirlenmiştir 
(Kaynaş ve ark., 1998). Kirazda su kısıt uygulanan konuda YSP değerinin -3.50 MPa’la kadar düştüğü belirlenmiş, en hızlı 
düşüşün bu konuda olduğu bildirilmiştir (Kırnak ve Demirtaş, 2002). Şeftali ve nektarin çeşitlerinde farklı su düzeylerinin 
YSP üzerine olan etkilerini incelediği bir çalışmada, gün ortasında yapılan mevsimlik YSP ölçümlerinde zamanla azalmalar 
olduğunu ve bitkiye verilen su miktarı kısıtlandıkça azalmaların arttığını belirtmiştir (Kaynaş, 1994). 

Elmada yapılan diğer çalışmalardan elde edilen sonuçlarla bu çalışmadan elde edilen YSP sonuçları birbirine yakın olsa da 
birebir örtüşmemektedir. Bunun nedenleri arasında çalışmalarda kullanılan anaçların farklı taç büyüklüklerine sahip olması, 
ağaçların yaşı, ürün yükü vb. etmenler gösterilebilir.
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1.1.	 YSP - toprak nemi ilişkisi

Sulamalar öncesi ve sonrası toprak nemi ve YSP değerleri arasındaki ilişkiler Şekil 3 ve Şekil 4’te gösterilmiştir. Her iki ölçüm 
zamanında da toprak nemi-YSP arasında doğrusal ve istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunmuştur (sırasıyla R2=0.46* ve 
R2=0.70*). Yani etkili kök bölgesindeki topraktaki nem değişimi ile çöğür anaç üzerine aşılı Starkrimson Delicious çeşidi 
elmanın YSP değerleri arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. 

Uçar ve ark. (2009), M9 anaçlı elma ağaçlarında benzer ilişkileri incelemişler ve arada doğrusal bir ilişki bulunmasına rağmen 
bunun düşük düzeyde olduğunu bildirmişlerdir. Bu farklılığın kullanılan anaç (çöğür ve bodur), elma ağaçlarının yaşları (verim 
çağında ve yeni dikilmiş), ürün yükü ve benzeri faktörlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızın sonuçlarına 
göre, çöğür anaçlı elma ağaçlarının sulama zamanına karar vermek için gün ortası YSP değerlerinin kullanılması önerilebilir.

Torrecıllas ve ark. (2000) kayısıda, Kırnak ve Demirtaş (2002) kirazda yaptıkları çalışmalarda, sulama aralığı uzadıkça toprak 
nem içeriğinin azaldığı, buna paralel olarak YSP değerlerinde düşüş olduğunu bildirmişlerdir. 

Benzer olarak Punthakey ve ark. (1984) tarafından şeftali ağaçlarında farklı toprak nem gerilimindeki yaprak su potansiyeli, 
stoma direnci ve terleme arasındaki ilişkilerin araştırıldığı bir çalışmada, toprak nem miktarı azaldıkça yaprak su potansiyelinin 
arttığını ve yaprak su potansiyeli -20 bar’a yaklaştığında sulamaya başlanmasını önermişlerdir. Bunlara benzer olarak, 
çalışmamızda da toprak nemi ile Starkrimson Delicious çeşidi elma YSP arasında bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Sonuç 

Çalışma sonuçlarına göre, çöğür anaçlı Starkrimson Delicious çeşidi elma ağaçlarının sulama öncesi ve sonrası toprak nem 
değişimine tepki verdiği belirlenmiştir. Yüksek su kısıtı olan Kcp1 konularında, YSP değerleri sulama aralığına çok fazla 
değişim göstermemiştir. Aynı zamanda hem sulama öncesi ve hem sulama sonrası toprak nemi ile YSP arasında istatistiksel 
olarak önemli doğrusal ilişki olduğu saptanmıştır. Bu çalışma ile sunulan sonuçlar, ileride YSP değerlerine göre elma için 
sulama zamanının belirlenmesi ve sulama programının oluşturulmasına ilişkin yapılacak diğer çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmada, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Yüzey Sulama Yönteminden 
Damla Sulama Yöntemine Geçişte Elma Ağaçlarında Fizyolojik ve Morfolojik Değişimlerin Tespit Edilmesi ve Sulama 
Programının Belirlenmesi” isimli proje kapsamında elde elden verilerin bir kısmından yararlanılmıştır.

Çizelge 1. Deneme konularına ait aylık ve toplam sulama suyu (I), bitki su tüketimi (ET), buharlaşma (mm) 
ve yağış değerleri

Konular 

Aylar

Toplam Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

I ET I ET I ET I ET I ET I ET

I1Kcp1 70.0 75.5 72.7 101.4 67.9 107.1 76.0 104.6 28.5 48.6 315.1 437.2

I1Kcp2 77.7 81.2 109.0 127.8 101.9 140.7 114.0 158.0 42.7 56.5 445.3 564.2

I1Kcp3 85.4 90.5 145.3 159.8 135.8 159.6 152.0 186.2 56.9 70.3 575.5 666.5

I1Kcp4 93.1 95.8 181.7 193.1 169.8 189.9 190.1 233.5 71.2 87.4 705.8 799.6

I2Kcp1 67.9 86.4 63.8 103.6 84.5 143.5 66.1 103.8 31.4 58.4 313.6 495.7

I2Kcp2 74.5 92.4 95.7 141.1 126.7 176.7 99.2 134.1 47.0 64.5 443.0 608.8

I2Kcp3 81.1 84.7 127.6 156.0 168.9 221.5 132.2 168.3 62.7 92.9 572.5 723.4

I2Kcp4 87.8 88.3 159.5 182.2 211.1 275.1 165.3 206.5 78.4 97.8 702.2 849.9

Buharlaş-
ma (mm) 64.0 236.1 254.3 238.3 82.1 874.8

Yağış 
(mm) 10.9 15.1 8.8 0.7 34.9 70.4

 I1=4 gün,  I2=7 gün,  Kcp1=0.50,  Kcp2=0.75,  Kcp3=1.00,   Kcp4=1.25
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Şekil 1. I1, 4 gün sulama aralığında konulara göre sulama öncesi ve sonrası YSP değerleri

Şekil 2. I2, 7 gün sulama aralığında konulara göre sulama öncesi ve sonrası YSP değerleri

Şekil 3. Denemede yer alan konularda sulamalar öncesi toprak nemi-YSP ilişkisi
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Şekil 4. Denemede yer alan konularda sulamalar sonrası toprak nemi-YSP ilişkisi
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIĞA ETKİLERİ

Gülden Arısoy

Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Çevre Yüksek Mühendisi, 23100 Elazığ guldenarisoy@gmail.com

Özet

İklim değişikliği yaşam alanlarını, biyolojik çeşitliliği, besin zincirini, ekonomiyi doğrudan etkilemektedir. Deniz seviyesinin 
yükselmesine, balık populasyonlarının göç, yumurtlama, beslenme gibi faaliyetlerinin değişmesine sebep olur. Bozulan 
atmosferik ritm, balıkçı filolarının seyrinin zorlaşmasına, balık çiftliklerinin şiddetli dalgalara maruz kalmasına neden olur. 
Besin zincirinin aynı halkasında bulunan canlılar arasında görülebilen besin rekabetinden, av-avcı dengesi etkilenip, birçok yeni 
av veya avcı canlı bu yolla ekosisteme eklenebilmekte ve birçok yerli türümüz azalıp yok olabilmekte, balıkçılık faaliyetleri 
direkt olarak olumsuz etkilenebilmektedir. Sıcaklık artışı sucul canlılarda metal alımını artırır ve oksijen sıkışmasına sebep 
olur. Kıyılarda yaşayan ekonomik açıdan değerli canlılar, suyun yükselmesiyle yok olabilir. Su canlılarında şekil bozuklukları, 
fizyolojik stres, mutasyonlar oluşabilir. İklim değişikliği suyun tuzluluk ve asit oranını, katman oluşturma şekillerini de 
değiştirdiği için istilacı türler ve hastalıklar yaygınlaşır. Sonuç olarak, iklim değişikliği balık avcılığının sürdürülebilirliği ve su 
ürünleri yetiştiriciliği, sağlığı, gıda güvenirliği, gıda ve yem üretimi, işleme gibi konularında çok ciddi bir tehdittir.

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, balıkçılık, su ürünleri

The Impacts Of Climate Change To Aquaculture And Fisherıes

Abstract

Climate change directly affects habitats, biodiversity, food chain and economy. It causes changes in activities such as sea level 
rise, migration, ovulation and nutrition of fish populations. Deteriorating atmospheric rhythm causes to be difficult of course of 
fishing fleets and exposure to severe wave at fish farms. Predator-prey balance is affected from the nutrient competition which 
can be seen in lives between the same ring of food chain and many new prey or predators live can be added with this way to 
ecosystems and many native species can reduce and disappear and fishing activities can be directly affected negatively. Rise 
of temperature increase intake of metal in aquatic organisms and can cause oxygen jams. Economically valuable creatures 
living on the coast, can disappear with the rise of the water. Deformities, physiological stress, mutations can occur in aquatic 
organisms. Because of the climate change can change water salinity and acidity, the ways of forming layers, the invasive species 
and diseases spread. As a result, climate change is a very serious threat for sustainability of fishing, aquaculture, health, food 
safety, food and feed production, processing and such.

Key Words: Climate change, fisheries, aquaculture

1. GİRİŞ

İklim, “Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu” 
(Türkeş, 2001) , iklim değişikliği ise,  “Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, 
doğrudan veya dolaylı, küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde 
tanımlanmaktadır (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, 1992). Jeolojik devirlerdeki iklim 
değişiklikleri, özellikle buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle 
kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler meydana getirmiştir (Türkeş, 2003; Türkeş, 2007). İklim koşullarında 
meydana gelen değişimlerin “iklim değişikliği” olarak tanımlanabilmesi için söz konusu değişimlerin istatistiksel olarak 
belirlenebilmesi ve uzun süreler devam etmesi gereklidir. İklim değişikliğinin etkileri yavaş yavaş küresel çapta bir ısınma ve 
beraberinde gerçekleşen fiziksel değişimler ile artan sıklıkta şiddetli hava olayları şeklinde meydana gelmektedir (Food and 
Agriculture Organization, FAO, 2008a; Mol ve Doğruyol, 2012).

1.1. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ 

İklim değişikliği insan kaynaklı olabildiği gibi doğal nedenlerle de meydana gelebilir (Baede, 2007). Dünyanın yörüngesinde 
meydana gelen çok küçük değişimler, güneşin etkinliğindeki kısa ve uzun dönem değişimler, volkanik faaliyetler, dünyamızın 
manto katmanı üzerinde bulunan tektonik plakaların hareketi, kıta kaymaları iklim değişiminin doğal nedenleri arasında 
sayılabilir (Aksay vd., 2005). Bununla birlikte, iklim değişiminin önemli bir bölümünden insanoğlu sorumludur. Atmosfere 
salınan sera gazları iklim değişimine yol açan en önemli unsurlardır. İnsan kaynaklı sera etkisinin %50-60’ı karbondioksitten 
kaynaklanmaktadır. Gazların yanı sıra, ekosisteme karışan kirleticilerin de iklim değişikliğini tetiklediği bilinmektedir. Sulara 
boşaltılan endüstriyel kirleticiler ötrifikasyona yol açmakta, deniz taşımacılığının da sulara karışan kimyasal kirleticiler 
yönünden sebep olduğu bildirilmektedir (Schiedek vd., 2007; Mol ve Doğruyol, 2012). İklim değişikliği, nedeni ne olursa 
olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişikliklerdir (Türkeş, 
1997; Karaman ve ark.,2010).
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1.2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIĞA ETKİSİ

Deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşacak taşkınlar, seller, sulak alanların sahillerin beklediği sorunların başındadır. Bazı böl-
gelerde yağış artarken bazı bölgelerde azalacaktır (Miroğlu, 2011). Yağış yoğunluğunun artmasıyla yıkanan toprağın suya geçişi 
ve beraberinde sulardaki kirletici miktarını fazlalaştırması beklenmektedir (Boorman, 2003). Bu kirleticiler populasyonların 
üreme hormonlarını dolayısıyla da üreme verimlerini etkilemektedir. Endokrin sisteminin bozulması, balıklarda ve salyango-
zlarda cinsiyetin değişmesine, kuşlarda üremenin azalmasına neden olmakta, timsahlarda gonadların gelişimini olumsuz yönde 
etkilemekte hatta popülasyonda azalmalara, türlerin yok olmasına neden olabilmektedir (Wu vd., 2003). Ayrıca su ortamında 
bulunan kirleticilerin, düşük oksijen seviyelerinde yaşamak zorunda kalan su canlılarında hipoksiye olan toleransı düşürdüğü 
de bilinmektedir (Schiedek vd., 2007). Hipoksi sucul canlıları etkilemekte, popülasyonların azalmasına ve duyarlı türlerin yok 
olarak kommunitelerin değişmesine neden olmaktadır (Shang ve Wu, 2004). Hipoksinin sadece yetişkin balıkların üremesini 
etkileyen endokrin engelleyicisi olmadığı aynı zamanda embriyonik gelişimin başlangıcında cinsiyet hormonlarının dengesini 
bozduğu ve embriyonik gelişimde de şekil bozukluklarına neden olduğu bildirilmiştir. 

Kuluçkadan çıkma oranı ve larval evreyi atlatabilme verimini de düşürmüştür (Wu vd., 2003; Shang ve Wu, 2004).

Sıcaklık, sucul canlılarda metal alımını ve toksisiteyi etkileyen kritik bir faktördür çünkü hem organizmanın fizyolojisine hem 
de ortamdaki metallerin kimyasına etki etmektedir. Okyanusların ısınması, civanın metilasyonunu kolaylaştırarak balık ve me-
melilerde metil civanın alımını her 1°C’lik artışta % 3-5 artıracaktır (Thomson ve Rose, 2011). Sıcaklık, ayrıca ağır metallerin 
deniz canlılarında solunumu engelleyici etkisini de arttırabilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda, sudaki oksijen de azaldığından 
daha fazla oksijen alabilmek için canlının su alımı da fazlalaşmaktadır. Bu da çözünmüş kimyasal kirleticilerin, canlının bünye-
sine girişini artırabilmektedir. Bu nedenle sıcaklık artışı metallerin emilim, dağılım, depolanma, eliminasyonu vb. etkilemekte-
dir (Khan vd., 2006). Wang vd. (2005), artan sıcaklığa maruz kalındığında, oksijenin kısmi basıncının midyelerdeki kadmiyum 
ve çinko alımını belirgin bir şekilde artırdığını ortaya koymuştur. İklim değişimine bağlı olarak oluşan sıcaklık artışının yanı 
sıra asit yağmurlarının oluşması da sudaki ağır metal konsantrasyonunu artırmaktadır. Bu eş zamanlı meydana gelen olaylar, 
metallerin sudaki konsantrasyonunu artırabilmekte ve böylece sucul organizmalar bünyelerine daha da fazla ağır metal almak-
tadır (Khan vd., 2006). Su ürünlerinin metal zehirlenmelerine en hassas olduğu süreç döllenmeden sonra fingerling boya kadar 
olan süreçtir. Bunun sonucunda gelişim bozuklukları, embriyolojik ve larval şekil bozuklukları ve ölüm gerçekleşebilmektedir 
(Jezierska vd., 2009).

Yağış düzeyinde oluşacak değişimler, kıyı sularına ve nehir ağızlarına akarsu giriş miktarını değiştirerek saliniteyi ve buna 
bağlı olarak bu bölgelerde yaşayan canlıları etkileyecektir (Marques vd., 2010). Salinite türlerin dağılım ve fizyolojisini etkiley-
en kritik bir faktör olduğundan, besin zinciri açısından ve insan tüketimi yönünden değerli ve önemli olan su ürünlerinin salinite 
değişimine maruz kalması ekonomik ve ekolojik açıdan olduğu gibi tüketim ve balıkçılık yönlerinden de önem taşımaktadır 
(Weinstein, 2003). Zhang ve Wang (2007) yapmış oldukları araştırmada salinitedeki değişimin balıklarda metal alımını etkile-
diğini tespit etmişlerdir.

Nehir akışlarında yazın azalmalar ve kışında artışlar meydana gelerek, bu değişimler yüzey sediment yükü üzerinde etkili ola-
caktır. Değişen hidrolojik döngü sebebiyle artan sediment yükü kıyısal erozyonu da artıracak, tatlı su ve deniz suyu karışımı 
üzerinde etkili olup ışık geçirgenliğini azaltarak deniz suyunun kimyasal yapısını değiştirecektir. (Sağlam vd., 2008). Deniz 
suyunun yapısındaki değişikliklerin suda yaşayan canlıların yaşam koşullarını önemli derecede etkileyeceği ve bunun sonucun-
da da su ürünleri tüketimine olumsuz yönde yansıyacağı açıktır.

Okyanusların atmosferdeki insan kaynaklı karbondioksiti soğurması sonucu, deniz suyundaki pH azalmakta ve okyanusların 
asiditesi artmaktadır. Okyanus asiditesinin değişmesinin etkileri sonucu, ticari önemi olan su ürünlerinin, yetiştiricilik ve 
balıkçılık endüstrilerinde değerleri artacak ancak bu ürünlerin hacmi daralacaktır. Okyanusların asiditesinin artmasının ekono-
mik değeri olan türlerde yaptığı zarar, halk sofrasına daha az balık ve su ürünü koyabildiğinde daha çok hissedilecektir.

Çevresel faktörler değiştiğinde birçok balık türü daha soğuk sulara, kaynağa doğru veya daha derin sulara çekilme gibi 
davranışlarda bulunurlar. Fakat küçük nehir ve göllerde bu nitelikteki uygun sahaları bulmak mümkün olmadığından çevresel 
değişimler bazı balıklar için bu tip su alanlarını yaşanılmaz hale getirebilir. Daha yüksek su sıcaklıkları ortaya çıktığında soğuk 
su balıkları azalırken sıcaklığa toleransı olanlar artacak, dolayısıyla bu sularda dengesiz ve tek yönlü bir popülasyon oluşabi-
lecektir. Büyük su kütlelerindeki ise, kıyılardaki lagün ve bataklıklar yengeç, karides ve ekonomik açıdan önemli birçok balık 
türünün büyüme alanlarıdır. Üreme faaliyetlerinin çoğu bu tip sahaların açığındaki 15-30 m derinliklerde gerçekleşmekte olup 
suyun daha fazla yükselmesi halinde bu ortamlar özelliklerini kaybedecektir. Su seviyesinin yükselmesi kumsala yumurta 
bırakan bazı yengeç, deniz kaplumbağası, ayı balığı gibi türleri de olumsuz yönde etkileyecektir. Kıyısal alanlarda yerleşik 
bulunan midye ve istiridye gibi organizmalar, suyun yükselmesinden dolayı daha çok predatör baskısına maruz kalacaklardır. 
Koylarda yükselen su seviyesi ile birlikte artan su sıcaklığı ve azalan oksijen düzeyi balık ölümlerine sebebiyet verecektir. Bu 
türlere ek olarak kıta sahanlığında bulunan lüfer, orkinos, uskumru vb. diğer türler muhtemelen daha uygun yaşam alanlarına 
göç edeceklerdir. 

Su ürünleri embriyolojik ve larval gelişim evrelerinde çevresel etkilere çok duyarlı olduklarından iklim değişikliğine bağlı 
çevresel değişiklikler şekil bozukluklarına, mutasyonlara neden olacak ve sağ kalma oranını etkileyecektir (Shang ve Wu, 
2004). 

Kısa kış dönemi ve yüksek su sıcaklıklarına bağlı olarak su sütununda zeminden yüzeye besin taşınımı azalabilir veya ortadan 
kalkabilir. Bu sabit bir tabakalaşmaya yol açarak okyanuslardaki besin zinciri verimliliğinde azalmalara neden olabilir (Sağlam 
vd., 2008).  

İklim değişimine bağlı olarak sulardaki patojen mikroorganizmalar, zararlı algler, toksik maddeler artacak ve bu su ürünlerinin 
çok daha fazla kontamine olmasına yol açacaktır (Marques vd., 2010). 
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Sucul canlılar iklim değişikliğine karşı özellikle savunmasızdır çünkü bu canlıların metabolizmaları su sıcaklığı, tuzluluk ve 
oksijen düzeylerinden önemli düzeyde etkilenir. Bu nedenle yetiştiriciliği yapılan su ürünlerinin iklim değişimine bağlı olarak 
değişen çevresel koşullardan olumsuz yönde etkilenmesi, mutasyon ve ölüm oranının artması, hastalıklara karşı dirençsizlik, 
üreme bozuklukları gibi sorunlar nedeniyle yetiştiricilik sektörünün büyük zorluk yaşaması beklenmektedir (Tirado vd., 2010). 
Nitekim FAO (2008a) iklim değişikliğinin yetiştiricilik sektörüne yönelik önemli bir tehdit olduğunu bildirmiştir. 

Sıcaklık ve yağış değişimlerinin fazla olduğu bölgelerdeki küçük nehirler ve göllerde stok dağılımı ve avlanabilir balık 
miktarının, dolayısıyla balıkçılığın olumsuz yönde etkilenmesi beklenmektedir. Daha sonra da büyük nehirler ve göllerdeki 
balıkçılık faaliyetleri, lagün balıkçılığı ve açık deniz balıkçılığı etkilenecektir (Sağlam vd., 2008). 

2. SONUÇLAR

İklim değişikliği balık avcılığının sürdürülebilirliği konusunda bir tehdittir. Balıkçılık dünya genelinde gün geçtikçe daha 
önemli bir sektör olmaya başladığından, günümüzde kaynakların sorumlu ve sürdürülebilir avcılığı önem kazanmıştır. Çünkü 
gelişen teknoloji av miktarını arttırsa da gün geçtikçe kaynakların yoğun bir av baskısıyla karşı karşıya olması ve balıkların 
üremeleri için şans verilmemesi gibi durumlar, kaynakların tükenmesine ve denizlerin çölleşmesine neden olmaktadır. Deniz 
ekosistemi, yalnızca insan baskısıyla değil iklimlerin ani değişimleriyle de olumsuz etkilenmektedir.

İklimsel değişimlerden biri olan sıcaklığın artmasıyla birlikte genellikle sıcak su türlerinin yayılım alanını artarken, soğuk su 
türlerinin yayılım alanını azalır. Bu durumdan en hızlı şekilde etkilenen türler pelajik türlerdir. Yüzey su sıcaklığının artmasıyla 
yüzeyde azalan besin, balık stoklarını azaltır veya dip kısımlara gitmesine neden olur. Zaten aşırı tüketim nedeniyle tükenmeye 
yüz tutmuş stoklar bir de iklimlerdeki ani değişimler tarafından zarar görmesiyle balıkçılık sektörü yeni uygulamalar ve yasa-
klarla karşı karşıya gelecektir. Bu yasaklar ve uygulamalar balıkçılıkla uğraşan ülkelerde sürdürülebilir ve sorumlu balıkçılık 
anlayışı ile uygulanmalı ve balık stoklarının ileri nesiller için kalıcı hale getirilmesi sağlanmalıdır.

İklim değişikliği, gıda kontaminasyonunu ve gıda kaynaklı hastalıkları artıracağından üretilen ve avlanan su ürünlerinin daha 
sağlıksız olmasına yol açarak gıda güvenliğini negatif etkilemektedir. Bu durum tüketicinin su ürünlerine olan bakışını da 
olumsuz yönde etkileyeceğinden su ürünlerini tüketmekten kaçınır olmasına yol açabilecektir (Tirado vd., 2010). Balıkçılık ve 
yetiştiricilik sektörlerinin, iklim değişikliği nedeniyle değişen çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmesi nedeniyle, insanların 
tüketebileceği gıda stokunun ve çeşitliliğinin azalması söz konusu olacaktır (Fleming vd., 2006). Sucul kaynaklara bağımlı 
toplumlar, geçim zorluklarıyla, gıda olarak su ürünlerinin miktarı veya kalitesinde azalma sorunuyla ve kendi sağlıklarını riske 
atma gibi durumlarla karşılaşabilirler. Üretim ve pazarlama maliyetlerinin artması da diğer istenmeyen sonuçları oluşturabi-
lecektir (FAO, 2008a). 

3. ÖNERİLER

Son yıllarda dünya kamuoyunda en fazla tartışılan konulardan biri haline gelen ve yaşanan çevre sorunlarından en önemlile-
rinden biri olan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri gözlendikçe insanoğlunun ilgisi daha da artmakta ve insanlığı 
tehdit etmektedir. Hayatın kaynağı olan su, iklim değişikliklerine karşı gerekli önlemler alınmadığında dünyanın en önemli 
sorunlarından biri olacak, kurak ve yarı kurak alanlarındaki su kaynakları sorunlara yenilerini ekleyerek su gereksinimi arta-
caktır. Küresel iklim değişikliğine karşı yapılması gereken ilk husus, su kaynaklarının planlı ve verimli kullanılmasıdır. Dünya-
daki su dengesinin korunması ve ekolojik dengenin korunmasıyla iklim değişikliğin etkilerinin geciktirilmesi için insanların 
bilinçlendirilmesi gerekir.

İklim değişikliğinin kuraklık, kıtlık, göç gibi etkileri de göz önüne alındığında sorunun yalnızca çevre sorunu olmadığı, aynı za-
manda ekonomik ve uluslararası işbirliğini gerektiren önemli sorun olduğu görülmektedir (Yamanoğlu, 2006). İklim değişikliği 
küresel bir sorundur ve ancak küresel çabalarla çözümlenebilir. 

İklim değişimin su ürünlerinin kalitesinde, miktarında, güvenilirliğinde yaratacağı etkilerin iyi değerlendirilerek türlerdeki 
olası değişikliklerin ön görülmesi, yeni pazarlama imkanlarının ve işleme metotlarının geliştirilmesi, balıkçılık ve yetiştiricilik 
sektörlerine yönelik önlemlerin alınması gerekli olup, bu koşulların iyi değerlendirilmesi su ürünlerinin tüketimi ve su ürünleri 
ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır (FAO, 2008a; Allison vd., 2009).

Su kalitesi gözlem ve değerlendirme kapasitesi geliştirilmeli, veri tabanı oluşturulmalıdır. İklim değişikliğinin su kaynaklarına 
etkileri (miktar, kalite olarak) tespit edilerek, hassas bölgeler için uyuma yönelik uygulama önerileri geliştirilmelidir. Periyodik 
olarak deniz ve iç sulardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin oluşturduğu değişimler incelenmeli ve arşivlenmelidir.

Su kaynakları yönetiminde sürdürülebilirlik kavramı ekosistem kapsamında tüm elemanların (su kaynakları, bitki örtüsü, hay-
vanlar vb.) bağlı bulundukları ortamlarda sistemin işleyişinde istenmeyen değişiklikler yaratmadan, en iyi koşullarda gelecek 
nesillere devredilmesi ilkesini içerir. Ekolojik dengenin korunması ve insan topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin sağlan-
ması için, su kaynaklarının, bugün ve gelecekteki gereksinimleri karşılayabilecek en akılcı şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Ekolojik dengenin sağlanması ve bozulan dengenin yenilenmesi çok zaman alan bir durumdur, mümkün olduğu kadar hassas ve 
dikkatli davranılmalıdır örneğin kentsel yapının kaçınılmaz olduğu günümüzde deşarj alanı olarak sucul ortam tercih edilme-
meli, edilmişse de arıtım yapıldıktan sonra verilmesi hedeflenmelidir.

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerinde etkileri modellenmeli, değişik senaryolar altında uyum gereksinimleri ve mali-
yetleri belirlenmeli, uzun dönem su planlarına yansıtılmalıdır. Suyun kullanımı konusunda halk bilinçlendirilmeli, suyun ver-
imli kullanımı için planlar yapılmalıdır. Artık günü kurtaran çözümler yerine kalıcı çözümler, projeler üretilmelidir. Suyu 
sınırsız kaynakmış gibi tüketmemeli aksine suyun bilinçli tüketimi yaygınlaştırılmalıdır (Babuş, 2005; Öztürk, 2007; Uzunoğlu 
ve ark., 2009; Karaman ve ark., 2010).
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TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN SU KULLANMA RANDIMANI ÜZERİNE ETKİSİ
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Özet

Su kullanma etkinliği veya randımanı (WUE), tarımsal olarak birçok anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan biri de, bitki kök 
bölgesinde bulunan suya karşılık, bitki tarafından üretilen kuru madde miktarı veya elde edilen verim olarak tanımlanmaktadır. 
Bu anlamdaki su kullanma randımanını etkileyen tarımsal uygulamalar; toprak hazırlığı, ekim zamanı ve sıklığı, yabancı ot, 
hastalık ve zararlılarla mücadele, çeşit seçimi, gübreleme, hasat sayılabilir. Bunlara ilave olarak, bitkinin yetiştirildiği yörenin 
iklim koşulları (yağış miktarı ve rejimi, sıcaklık) ve toprak özellikleri de su kullanma randımanını etkileyen faktörlerdir.

 Toprak derinliği, bünye, strüktür, organik madde miktarı, elverişli su tutma kapasitesi, toprak reaksiyonu, yarayışlı bitki besin 
maddesi içeriği, kireç, tuzluluk ve alkalilik gibi mevcut özellikleri yanında, bu özelliklerden üretimi sınırlandıran faktörü 
düzeltmeye yönelik toprak düzenleyici ve gübre uygulamaları da su kullanma randımanını etkilemektedir. 

Ürün veriminin artırılmasına yönelik çalışmalarda, toprak özelliklerinin ve bu özelliklere bağlı yapılan uygulamaların etkisi 
oldukça fazladır. Bu nedenle, ülkemizin gibi, kurak ve yarı kurak bölgelerde, yağışa bağlı veya sulama suyunun etkinliğinin 
artırılması için toprak özelliklerinin gözardı edilmemesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: toprak özellikleri, su kullanma randımanı (WUE)

The Effects of Soil Characteristics on Water Use Efficiency

Abstract

Water use efficiency or amount of yield (WUE) is used in different meanings in agriculture. One of them is described as, amount 
of dry content that produced by the plant or obtained yield against the water that exists at the rootside of the plant. As such 
agricultural practices which effects WUE are soil cultivation, planting period and density, weed, disease, conflict against the 
loss of variety, fertilizing and harvest. In addition to these, characteristics of the climate which the plant grows (rainfall intensity 
and index, temperature) and characteristics of the soil are affected the WUE.

From these existing features as soil depth, structure, amount of organic matter, effective water holding capacity, soil reaction, 
content of nutrient, lime, salinity and alkalinity; soil improver and fertilizer applications oriented for correcting restricted 
production factor can affect WUE.

In the studies of increasing yield, features of soil and effects of the appliance are reasonably different. Therefore, in the region 
of arid and semiarid climate like our country, features of soil should not be ignored for increasing irrigation of water efficiency 
depending the precipitation.

Keywords: soil characteristics, water use efficiency(WUE)

1. GİRİŞ

Ülkemizin de yer aldığı, kurak ve yarı kurak bölgelerde ürün verimini belirleyen başlıca unsur, bitkilere yağış ve sulama ile 
verilebilen su miktarıdır. Suyun sınırlı olduğu bölgelerde, mevcut kaynakla en fazla ürün elde edebilmek için, üretimi etkileyen 
diğer faktörlerin olumsuz etkilerinin elemine edilmesi gerekmektedir. Tarımsal üretimde, ürün verimini artıran bütün faktörler, 
su kullanma randımanını da artırmaktadır. Bunlar, uygun toprak hazırlığı, ekim zamanı ve sıklığı, yeterli yabancı ot kontrolü, 
hastalık ve zararlılarla mücadele, yöreye adapte olmuş tohum çeşidi seçimi, toprak ıslahı ve gübreleme olarak sayılabilir.

Su kullanma randımanı veya etkinliği (WUE), birim miktarda ürün üretebilmek için kullanılan yarayışlı su miktarı olarak 
tanımlanmaktadır. Değişik birimlerle (kg/mm, kg/m³, ton/ha) ifade edilmektedir. Su kullanma randımanı (WUE), özellikle 
sulama suyu kaynaklarının ve yağışın yetersiz olduğu yerlerde önemlidir. Bununla birlikte, enerji fiyatlarındaki artış, sulama 
yapan üreticilerin karlarını azaltmakta ve su kullanım etkinliğini maksimize etmeyi zorunlu kılmaktadır. WUE’yi etkileyen 
faktörlerden birisi de toprak verimliliğidir. Eksiksiz ve dengeli bir gübreleme programı, bitki köklerinin daha fazla gelişmesine 
ve daha geniş alandan daha fazla su ve besini daha az zamanda almasını sağlar. Bu durum, bitkinin daha sağlıklı olmasına ve 
maruz kalınan mevsimsel stresleri kolay atlatmasına yardımcı olur (Stewart, 2001).
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Antwerpen ve Meyer, Güney Afrika’da, şeker kamışı tarımında su kullanma randımanını etkileyen toprak faktörleri olarak, 
havalanma, toprak sıcaklığı, toprak derinliği, hacim ağırlığı, tekstrü, strüktür, porozite, kabuk oluşumu, organik madde, tuzluluk 
fosfor noksanlığı gibi besin elementlerinin etkisi ve alüminyum toksisitesini belirtmişlerdir.

Su kullanma randımanını etkileyen fiziksel toprak özellikleri ; toprak derinliği, toprağın bünyesi, strüktürü, hacim ağırlığı, 
havalanması, sıcaklığı, taban suyu yüksekliği ve kabuk bağlama durumu sayılabilir.

Su kullanma randımanını etkileyen kimyasal toprak özellikleri ; toprak reaksiyonu, organik madde miktarı, besin elementi 
içeriği ve dengeli gübreleme, tuzluluk ve alkalilik, kireç durumu, kil tipi ve miktarı.

2. SONUÇ VE ÖNERİLER

2.1 Su kullanma randımanını etkileyen fiziksel toprak özellikleri

Toprak derinliği, bünyesi ve hacim ağırlığı; bitki gelişmesini ve su kullanma randımanını, bitki köklerinin gelişmesi ve kök 
bölgesinde depolanan yarayışlı su miktarını belirleyerek etkilemektedir. Dışarıdan müdahele ile değiştirilmesi pek mümkün 
değildir. Toprakların yapısal özellikleri olan bu faktörlerin durumu tespit edilerek tarımsal faaliyetler yürütülmelidir. Örneğin, 
su depolama yeteneği az olan sığ ve kumlu bir toprakta su isteği fazla olan mısır, yonca ve fasülye gibi bitkilerden yeterli 
verim alamayız. Bu tür alanlara çavdar, yulaf veya mercimek gibi az miktarda su ile de ürün alabileceğimiz, kuraklığa nispeten 
dayanıklı ürünleri ekmeliyiz. 

Toprak havalanması ve kabuk oluşumu birbiri ile ilgili toprak özellikleridir. Toprakların özellikle yüzey strüktürlerinin zayıf 
olması ve sağnak yağışlardan sonra kabuk bağlamakta ve toprak havalanması olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu durum, 
toprakta aerobik koşllarda yaşayan mikroorganizmaların faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilemekte, mineralizasyon süreçlerinin 
aksamasına ve organik madde kaynaklı besinlerin (azot, kükürt v.b) serbestlenmesini vebitki tarafından alımını olumsuz şekilde 
etkilemektedir. Yine toprak işleme (sıkışma) veya doğal yapısı nedeniyle yüksek hacim ağırlığına sahip toprak katmanlarında 
bitki su hareketi ve kök gelişmesi sınırlı kalmaktadır. Bu durum da bitki gelişmesini olumsuz etkilemektedir.

Turner (2004),  “kuru tarım sistemlerinde bitkilerin yağış-suyu kullanım etkinliklerinin geliştirilmesi için agronomik seçenekler” 
başlıklı makalesinde, bitkilerin su kullanım etkinliklerinin artırılması için yapılması gerekenleri ortaya koymuştur. Bu temel 
faktörlerden birisi, bitkilerin suyu kullanabilmesi için köklerin gidebileceği toprak derinliğinin artırılmasıdır. Çünkü kurak 
bölgelerin çoğunda toprak profilinde, bitkilerin profildeki suyun tamamını kullanmasına engel olan horizonlar mevcuttur. Bu 
katmanlardaki engel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik orijinli olabilir. Derin riperleme (30 cm’den fazla) ile fiziksel engellerin 
azaltılması sonucu ürün veriminde önemli artışlar meydana geldiği bilinmektedir. Aynı şekilde sıkışmış alt toprağın jips 
ilavesi ile toprak taneciklerinin flokülasyonu sonucu su infiltrasyonunun artırılması da mümkündür. Kimyasal sınırlamalar 
ise kolayca düzeltilememektedir. Fakat bunlardan biri olan ve bitki kök gelişmesini engelleyen toprak asitliği, kireçleme ile 
özellikle de derine yerleştirilebilirse ıslah edilebilir. Bakla köklerinin gelişmesini sınırlayan toprak  alkalinliği, alkaliliği ve bor 
toksisitesinin ise düzeltilmesi zordur. Bu tür topraklarda ise bu koşullara toleransı farklı çeşitleri yetiştirmek agronomik olarak 
bir zaruret ve güvenilir yoldur.

Rouppet (2007) “toprak strüktürü ve ürün kalitesi su kalitesine bağlıdır” başlıklı makalesinde, sulama sularının kalitesini 
değerlendirirken, sudaki katyonların fazla olması (suyun EC değerinin yüksek olması) ve bunların birbirine oranının (Ca,Mg, 
Kve Na) yanı sıra bu katyonların miktarının çok düşük seviyelerde olmasının (EC: 0,6 dS/m)’da toprağın strüktürünü bozduğunu 
ve suyun toprağa infiltre olmasında ve penetrasyonunda bu tür suların kullanıldığı alanlarda sorunlar yaşandığına dikkat 
çekmektedir. Rouppet yine aynı makalesinde, özellikle California bölgesinde Delavalle laboratuarında görevli Agronomist 
Danyal Kasapligil’in, karların erimesi sonucu oluşan ve kalsiyum bakımından yetersiz olan yüzey veya yüzeyaltı  sularının 
sulamada kullanılması sonucu tarlalarda sadece suyun penetrasyon problemine neden olmayıp, bunun yanında ürün kalitesinde 
de önemli düşüşler meydana geldiğini bildirmektedir. Su infiltrasyonunu artırmak için ise bu tür arazilerde,i) fiziksel olarak 
yüzey ve yüzeyaltındaki sıkışmış toprak katlarının çizel ve riper gibi aletlerle kırılması, ii) toprak agregatlarının stabilitesini 
artırmak için çiftlik gübresi veya kompost olarak organik materyal ilavesi, iii) kimyasal olarak iyi bir toprak strüktürünün 
oluşumu için, kalsiyum içeren bir toprak düzenleyicinin ilave edilmesi gerektiğini bildirmektedir.

2.2 Su kullanma randımanını etkileyen kimyasal toprak özellikleri

2.2.1.Toprak Organik Maddesinin Etkisi

Toprak organik maddesi, bitkisel ve hayvansal doku artıklarının toprağa düşüp ayrışmaya başlamasından, mineralize oluncaya 
kadar, ayrışmanın değişik aşamalarındaki çeşitli organik bileşikleri ifade eder. Bunlar içerisinde; taze bitki kökleri ve sapları, ahır 
gübresi, taze yeşil gübre, taze mutfak artıkları ve çöpler, böcekler ve solucanların ayrışmamış vücutları, bitkisel ve hayvansal 
hayatın sayısız artık maddeleri ile, oldukça kararlı durumda bulunan, bitki ve hayvan dokularına ait hiçbir iz taşımayan organik 
maddeler ve ayrışmanın değişik devrelerindeki ara ürünleri yer almaktadır. Diğer bir ifade ile, organik madde topraktaki bütün 
organik bileşikleri içerisine alır. Bitkisel artıklar hayvansal artıklardan daha fazladırlar.

Topraklarda az miktarda bulunan organik madde, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerinde önemli ölçüde 
etkilidir. Toprağın iyi bir strüktür kazanması, agregatların kararlı (dayanıklı) hale gelmesi, toprağın su tutma kapasitesinin 
artması, havalanmasının yeterli olması ve uygun tav durumunu koruması gibi fiziksel özellikler organik maddenin yeterli 
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olması durumunda oluşabilmektedir. Bunun yanı sıra toprakların katyon değişim kapasitelerinin büyük bir kısmı, yine organik 
maddeden kaynaklanmaktadır. Sahip olduğu yüksek adsorpsiyon kapasitesi ile toprakta NH4, K, PO4, Ca ve Mg gibi iyonların 
tutulmalarını, tutulan bu iyonların bitki gereksinimine göre zaman içerisinde ve yavaş bir şekilde toprak çözeltisine geçmelerini, 
böylece de bitkilerin besin maddelerini aldığı esas ortam olan toprak çözeltisindeki bitki besin maddelerinin sürekli olarak 
yenilenmelerini sağlamaktadır. 

Organik madde toprak oluşturan unsurlardan biri olan biyolojik aktiviteyi oluşturmakta ve toprağın pedolojik anlamda ayrılmaz 
bir parçasını oluşturmaktadır. Organik maddenin ayrışması ile birçok bitki besin maddesi (N, P, S, gibi) açığa çıkar. Bu yüzden 
organik madde ile toprak verimliliği arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. 

Toprakların organik madde miktarını artırmak için aşağıdaki işlemler yapılabilir;

• Ahır gübresi ve çiftlik artıklarının toprağa verilmesi,

• Yeşil gübreleme,

• Münavebe ve bitki artıklı tarım,

• Minimum toprak işleme,

• Ağır metal içeriği uygun arıtma çamurlarının kullanılması.

Toprak organik maddesi, toprağın yüzeyini örterek malç görevi yaparak suyun korunmasına yardımcı olurken, toprağa karıştırılıp 
mineralize olduktan sonra ise bitki besin maddesi deposu olması, katyon değişim kapasitesini artırması ve toprakların strüktürü 
ve su tutma yeteneğine yaptığı katkılarla su kullanım randımanının artmasına katkıda bulunmaktadır. 

2.2.2 Besin elementi içeriği ve dengeli gübreleme: 

Tarımsal üretimin bir ticari ve ekonomik faaliyet olarak değerlendirildiği son dönemlerde, bu üretimden maksimum kar elde 
etme isteği, üreticilerin en temel amacı olmaktadır. Bunun için gerekli tohum ve sulama gibi üretimi artırıcı diğer girdilerin 
kullanımını artırmaktadır. Gübre de bu girdilerden birisidir. Fazla ürün verimi aldıkça, bitkiler topraktan daha fazla besin elementi 
sömürmekte ve toprağın besin elementi  dengesi ve  her bir besin elementine ilişkin kantite/intensite oranı bozulmaktadır. 
Bu durum ancak ayrıntılı toprak analizleri ve bu analizlere uygun gübreleme programları ile düzeltilebilir. Ayrıca optimum 
düzeydeki verimi sürdürülebilmek için, sadece kimyasal gübreleme yeterli değildir. Bunun yanı sıra, topraktaki asitlik, tuzluluk 
veya yetersiz su tutma, havalanma gibi sorunları ıslah etmek için  mineral veya organik toprak düzenleyiciler kullanmak 
gerekmektedir.

Brezilya’da kuvvetli asit karakterli topraklara sahip tropikal bölgelerde, mısır/yem bezelyesi ara tarımının yapıldığı alanlarda, 
gübreleme ve kireçleme uygulamalarının bu bitkilerin su kullanım etkinliği üzerine etkileri araştırılmıştır. Yağışa bağlı tarım 
sisteminin sürdürüldüğü yörede, araştırma konularını a) kireçsiz NPK, b) kireçlemeli NPK ve c) kontrolden oluşturulmuştur.  
Araştırma da, kuru madde üretimi ortalama olarak, kireçlemeli NPK uygulamasından kontrole göre 2,6 kat ve kireç uygulanmayan 
NPK uygulamasına göre ise 1,6 kat daha fazla verim alınmıştır. Toprak-su dengesi iki farklı yaklaşımla (HİLLFLOW ve 
EPİCSEAR modelleri ile) hesaplanmış ve büyüme mevsimi boyunca ölçülen toprak nem içeriği ile kontrol edildiğinde, her iki 
modelle üretilen sonuçların da doğru olmasına karşın, EPİCSEAR modelinin kireçleme ve gübrelemenin,  toprak nem içeriği ve 
kuru madde üretimine etkisi bakımından daha hassas sonuçlar verdiğini belirlemişlerdir. NPK ve kireç+NPK uygulamalarının 
transprasyonel su kullanım etkinliğine etkisi (WUET +%63 ve %80) olarak belirlenmiştir. Kireçlemenin buradaki etkisi az gibi 
görünse de, toplam su kullanım etkinliği, (WUEC) kireçsiz NPK uygulamasına göre %60 ve kontrole göre ise %160 daha fazla 
hesaplanmıştır (Gaiser ve ark., 2004).

Wang ve arkadaşları tarafından (Wang, 1993) Kuzey Çin Bölgesinde gerçekleştirilen bir çalışmada; mısır artığı, büyükbaş 
hayvan gübresi ve mineral gübre (NP) uygulamalarının ürün verimi ve su kullanım randımanı üzerine etkisi azaltılmış toprak 
işleme uygulamaları ile incelenmiştir. Deneme; optimal düzeyde 3 faktörün 5 aşamalı ve biri kontrol olan 12 işlem basamağı 
şeklinde iki tekrarlı olarak yürütülmüştür. Bu uzun vadeli deneme; mısır artığı, büyükbaş hayvan gübresi ve mineral gübresinin 
dengeli kombinasyonu ile en yüksek verim ve bunun sonucu olarak en etkin etkin su kullanım randımanını vermiştir.

2.3.2 Toprak Asitliği

Toprak reaksiyonu, toprak çözeltisindeki hidrojen ve hidroksil iyonu aktivitesinin bir sonucudur. Toprak,  çözeltisindeki 
hidrojen (H+) iyonları konsantrasyonunun hidroksil (OH-) iyonları konsantrasyonundan daha büyük olduğu hallerde asit 
reaksiyonlu, daha küçük olduğu hallerde alkali reaksiyonlu ve eşit olduğu zaman ise nötr reaksiyon verir. Konsantrasyon olarak 
ifade etmekte ki güçlük nedeniyle konsantrasyonun negatif logaritması olarak pH ifadesinin kullanılması benimsenmiştir. Bu 
durumda topraklar pH seviyelerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Toprakların asitleşme olayı,  doğal koşullarda toprak oluşumunun bir sonucudur. Zira yağışın fazla olduğu (>600 mm) alanlarda 
topraklarda bulunan bazik katyonların (Ca, Mg; Na, K) yıkanması neticesinde hidrojen iyonu konsantrasyonunun artması ile 
meydana gelir. Bu durumun oluşmasında elbette ki toprağı oluşturan ana materyalin kimyasal bileşimi ve yapısı da rol oynar. Bu 
yıkanma olaylarının etkili olmasında,  organik maddenin ve mikrobiyal faaliyet sonucu oluşan karbondioksit miktarı da önemlidir. 
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Doğal olarak oluşan toprak asitliğine ilaveten konvansiyonel tarımın yaygınlaşması ile yoğun miktarda kullanılan kimyevi 
gübreler ve hava kirliliği sonucu meydana gelen asit yağışları da asitliğin artmasına neden olmuştur. Bitkisel üretim sisteminde 
toprak asitliğini etkileyen faktörlerin başında, kimyasal gübrelerin oluşturduğu asitlik etkisi ve bitkilerin bazik katyonları 
kullanması sonucu oluşan asitlik gelmektedir. Kimyasal gübrelerden kaynaklanan asitlik, alkalin reaksiyonlu topraklar üzerinde 
önemli bir soruna neden olmazken, uzun yıllar sonra toprakların asitliğinin artmasına ve çoğu ürünün gelişiminin olumsuz 
etkilenmesine neden olmaktadır.

 Kimyasal gübrelerin, özellikle nitrifikasyon sırasında H+ iyonu üreten amonyum formunda azot içeren bileşiklerin kullanımı; 
NH4+ azotu içeren veya amonyum azotuna dönüşen formda azot içeren (üre, gibi) gübrelerin asidik özelliği, bir bazik katyon 
içeren NO3- ‘dan ve fosforlu gübrelerden fazladır. Gübrelerin asitlik etkisine azot formu yanı sıra azota eşlik eden bileşiğinde 
etkisi olur. Örneğin amonyum sülfatın toprakta çözünmesi sonucu sülfürik asit oluşur ve bu da asitliği artırır. 

Kimyevi gübrelerin toprakta meydana getirdiği asitliği ölçmek için, gübre olarak verilen her bir kg azotun  (N) oluşturduğu 
asitliği nötralize edecek kalsiyum karbonat (CaCO3)=kireç miktarı esas alınır (kg CaCO3/kg N). Bu duruma göre azot içeren 
gübrelerin asitlik etkileri;

Çizelge  2.1 Kimyevi gübrelerin oluşturduğu asitliği nötralize edecek kireç miktarları (Sağlam, 1994).

Azot Kaynağı
CaCO3 eşdeğeri
 (kg CaCO3/kg N)

Susuz amonyak 1,8
Üre 1,8
Amonyum nitrat 1,8
Amonyum sülfat 5,4
Monoamonyum fosfat 5,4
Diamonyum fosfat 3,6

Çizelge 2.1’den gübrelerin toprakta oluşturacağı asitlikle ilgili bir karşılaştırma yaparsak; örneğin toprağa 10 kg amonyum nitrat 
formunda azot verdiğimizde, bunu nötralize etmek için 18 kg CaCO3 vermemiz gerekirken, 10 kg amonyum sülfat formunda 
azot verdiğimizde ise 56 kg CaCO3 vermemiz gerekir. Uzun yıllar boyunca kimyasal gübrelerin bu asitlik etkisini giderecek 
tedbirleri almadan kullanımı sonucu asit karakterli topraklarımız iyice asitleşmiştir (pH düşmüş). Bu durum özellikle çay ve 
çeltik tarımında nitrat formunda gübrelerin yıkanmasından dolayı sürekli amonyum formunda azotlu gübrelerin kullanılması 
nedeniyle bu alanlarda daha da belirgindir. 

Toprak asitliği bir veya iki yıl gibi kısa sürede oluşmaz; ancak pH’da düşmenin düzeyi ve hızı, topraklar arasında değişme 
gösterir. Kumlu bir toprakta böyle bir sorun 5 yılda, siltli-tın bir toprakta 10 yılda ve killi bir toprakta 15 yıl ve daha uzun 
zamanda oluşabilir. Azot kullanımının ve verimlerin giderek artmasına karşılık, kireç kullanımı o nisbette artmadığından toprak 
asitliği giderek artan bir sorun oluşturmaktadır. 

Topraklarda pH, 5,5’in altına düştüğü zaman, düşük toprak pH’ı toprağın kimyasal ve biyolojik özelliklerini belirlemekte ve 
“asit toprak sendromu” diye adlandırılan bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun bitkilere şu olumsuz etkileri olmaktadır. 
Bunlar;

• Alüminyum toksisitesi; 

• Mangan toksistesi,

• Molibden noksanlığı

• Baklagillerde nodül oluşumunun engellenmesi

• Bitki hastalıklarının artması

• Kalsiyum ve magnezyum noksanlığı

• Hidrojen toksisitesi ve fosfor yarayışlılığının azalması

• Diğer bazı iz elementlerin ve ağır metallerin toksik hale gelmesi

• Toprakların fiziksel ve biyolojik özelliklerinin bozulması.

Asit karakterli topraklar,  Trakya Yöresi tarım topraklarının dörtte birinden fazlasını ve özellikle Karadeniz Bölgesi topraklarının 
büyük bir kısmını ve ülkemiz genelinde tarım arazilerinin yaklaşık % 8’ini oluşturmaktadır (Eyüboğlu, 1999).

Trakya Yöresinde asit toptakları kireçlemenin, bu topraklarda yetiştirilen ve sulanan ayçiçeği ve mısır bitkilerinin su kullanma 
randımanı üzerine etkisini belirlemek amacıyla, Kırklareli’nde orta asit (pH:4,6) bir toprağa sahip tarlada, sulama konuları; 
ayçiçeği ve mısır bitkisinin yöre için önerilen fenolojik dönemler esas alınarak kısıntılı 3 sulama konusu; S0: Sulama 
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yapılmayan uygulama, S1: S2’deki uygulamanın yarısı kadar su uygulama, %50, S2: Fenolojik dönemlere göre, 0-90 cm toprak 
profilindeki nem içeriğinin tarla kapasitesine tamamlanması (%100) şeklinde uygulanmıştır. Kireçleme konuları ise, toprak 
işleme derinliğindeki (0-30 cm) toprak asitliğini giderecek kireç miktarı esas alınarak 3 kireçleme konusu K0: Kireçlemesiz, K1: 
K2’deki uygulanan dozun yarısı (%50) , K2: 30 cm toprak derinliğini hedefleyen kireç uygulaması, şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, ayçiçeği bitkisinin K1 seviyesindeki kireçleme uygulaması K0’a göre, verimini % 12,7, WUEc’yi 
%13,2 ve WUEy’yi %19,1 ve mısır bitkisinin verimini %13,8, WUEc’yi %12,8 ve WUEy’yi %10,3 oranında artırmıştır. 
Kireçleme ve sulama uygulamalarının etkisi ile fenolojik parametrelerde iyileşme görülürken, kalite göstergelerinden yağ oranı 
her iki uygulama ile de artmıştır. Uygulamaların bitki beslenmesine etkisi fosfor ve çinko da belirginleşmiş ve her iki bitkide 
de benzer şekilde, fazla kireç bu besin elementlerinin alımını azaltmıştır. Sonuç olarak yöredeki asit topraklar için, S2K1 konusu 
önerilmiştir. (Gürbüz ve Yüksel, 2011).

Ashley ve ark. (2003), Avustralya, da 655 mm yağışı olan New South Walleys’de, çiftlik hayvanları için ot üretimi yapılan pH 
4,2CaCl olan taban arazilerde, toprakların asitliğini gidermek için, 1998’de kireçleme yaparak çok yıllık kışlık ürünler (buğday, 
kanola ve fiğ) yetiştirmişlerdir. Uygulanan kireç miktarı; 2,2 ve 4,4 t/ha’dır. Bu çalışmada, toplam kuru madde ve dane verimi 
belirlenmiş ve dane verimi üzerinden su kullanma etkinliği hesaplanmıştır. Ürün bazında elde edilen sonuçlara göre; a)kireç 
uygulaması sonucu 1998 ve 1999 yıllarında istatistiki olarak önemli olmamakla birlikte buğday ürün veriminde %13 düşüş, 
2000 yılında %12 artış olmuştur. Buğdayın ortalama su kullanma randımanı, 1998’de 1,8 kg/ha/mm iken, 2000’de 10,8 kg/ha/
mm’ye çıkmıştır. b) Buğdayın aksine, kanola ürün verimi, kireç uygulaması ile 1998’da %73 ve 1999 yılında %17 verim artış 
olmuştur. Ortalama su kullanma etkinliği aynı sırayla 0,9 ve 7,4 kg/ha/mm olarak gerçekleşmiştir c) Sadece 1999’da ekimi 
yapılan fiğ üretiminde ise, kireçleme uygulaması ile %73 verim artışı gerçekleşmiş ve ortalama su kullanım etkinliği 7,9 kg/
ha/mm olarak tesbit edilmiştir. Yıllara göre bitki büyüme peryodunda, (Nisan-Ekim)  600 mm (1998), 392 mm (1999) ve 437 
mm (2000)  yağış meydana gelmiştir. Bu tür asit reaksiyonlu iki katmanlı topraklarda, mikrobesin elementi noksanlığının ve 
toprağın alt katlarının buğday verimini sınırlandırdığını belirtmişlerdir. 

Bitkiler, toprak asitliği konusunda farklı pH isteklerine sahiptirler. Genel bir kural olarak kültür bitkilerinden buğdaygiller 
baklagillere oranla toprak asitliğine daha dayanıklıdırlar. Aşağıdaki  tabloda bazı bitkilerin optimum gelişebildikleri pH 
aralıkları verilmektedir.

Çizelge 2.2 Bazı kültür bitkilerinin optimum pH istekleri (Havlin ve ark., 1999)

Bitki pH Bitki pH
Yonca 6,2-7,5 Bezelye 6,0-7,0
Elma 5,2-7,5 Çam 4,5-5,0
Arpa 5,5-7,0 Şeker patates 5,0-5,7
Fasülye 5,5-7,0 Çavdar 5,5-7,0
Lahana 5,7-7,0 Soya 5,5-7,0
Mısır 5,5-7,0 Ispanak 6,0-7,0
Pamuk 5,5-7,0 Çilek 5,2-6,5
İri bakla 5,5-7,0 Tütün 5,0-6,0
Hıyar 5,5-6,7 Domates 5,5-6,7
Marul 6,0-7,0 Fiğ 5,5-7,0
Yulaf 5,5-7,0 Buğday 5,5-7,0
Soğan 6,0-6,7 Beyaz üçgül 6,0-7,0

2. 2. 4 Tuzluluk ve Alkalilik

 Topraklarda tuzlulaşma, doğal ve antropojenik işlemler olmak üzere iki şekilde oluşmaktadır. Doğal tuzlulaşma, esasen to-
prak oluşum süreçlerinden birisidir. Tuzlulaşma esasen toprak oluşum süreçlerinden birisidir. Öncelikle toprakların oluşumu 
sırasında parçalanma ve ayrışma olayları ile toprak ana materyalinden ortaya çıkan tuzlar, yağışın fazla olduğu yörelerde drenaj 
suları ile akarsulara ve onların da vasıtası ile göl ve denizlere taşınırlar. Yağışın az olduğu yerlerde ise toprak profilinde veya 
arazinin topoğrafyasına bağlı olarak çukur yerlere arazinin doğal drenajı (yüzey ve yüzeyaltı) ile gelerek su ile birlikte ulaşırlar. 
Daha sonra toprak yüzeyindeki ve toprağın alt katmanlarındaki suyun buharlaşma ile kaybı sonucu tuzlar toprakta kalır. Bu tuz 
taşınması  neticesinde arazilerin özellikle çukur ve kapalı havza tipi yerlerinde önemli miktarda tuz birikmiş olur. Yani kurak 
ve yarı kurak yörelerde arazinin tuzlulaşmasının asıl nedeni yağışların topraklardaki çözünebilir tuzları arazinin bir yerinden 
başka bir yerine taşıması ve oralarda yağıştan fazla buharlaşmanın olması sonucu su içerisindeki tuzların birikmesidir. Yağışlı 
bölgelerde de denizin (deniz suyunun tuz oranı %1-3,5 arasında) etkisi altındaki sahile yakın kıyı kesimlerinde, özellikle nehir 
ağzına yakın yerlerde taban suyu yükselerek tuzlulaşmaya neden olabilmektedir. Bu tür oluşumlara “Marş” denilmektedir.

Tuzlu topraklar, çorak topraklar olarak sınıflanıdırılan bir üst birimin altında yer alırlar. Çorak topraklar; tuzlu, tuzlu-alkali ve 
alkali topraklar olarak sınıflandırılmaktadırlar. Ülkemizde çorak toprak yapısına sahip araziler, ülkemiz yüzölçümünün %2’sini, 
ve toplam işlenen arazilerin yaklaşık %5’lik kısmını oluşturmaktadır (Sönmez, 2003).

Sulama ve gübreleme gibi tarımsal uygulamalar ise,  antropojenik işlemler sonucu tuzlulaşmaya neden olabilmektedir. Sulama 
sularının içerdiği tuzlar, şüphesiz suların kaynaklarından ve akışları boyunca temas ettikleri yüzeylerden çözdükleri tuzlardır. 
Bunlar sulama suyunun kalitesini tayin ederler. Fazla miktarda çözünmüş tuz ihtiva eden suların kalitesi düşüktür. Suyla bir-
likte toprağa verilen bu tuzlar, suyun bitki tarafından transprasyon ve topraktan da evaporasyonla uzaklaşması sonucu toprakta 
birikirler. Suyla gelen katyonlardan kalsiyum ve magnezyum çökelme eğilimi gösterirken, sodyum toprak çözeltisinde erimiş 
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halde veya toprak kolloidleri üzerinde adsorbe edilir ve konsantrasyonunun artması ile toprağa damgasını vurur. Yani toprağı 
dispers eder, geçirgenliğini düşürür ve alkalileşme denen olaya yol açar. 

Sulamanın diğer bir etkisi de, uzun yıllar boyunca yağışlarla toprağın üst horizonlarından alt horizonlarına doğru yıkanan 
tuzların, taban suyunun yükselerek yüzeye çıkması ve kapillarite yoluyla beraberinde taşıdığı tuzların toprağın üst kısımlarına 
taşınmasına neden olmasıdır. Taban suyunun arazi yüzeyine çıkmasının nedeni, çoğu zaman aşırı sulama, kapillarite ile tuzların 
yüzeye çıkmasının nedeni ise kısıntılı sulama uygulamalarıdır. 

Kimyasal gübrelerin uygulanmasında, toprak reaksiyonu asit ise gübrelerin asitliği artırma etkisine, alkalin ise tuzlulaştırma 
etkisine dikkat etmek gerekir.

Gübre olarak, kimyasal bileşikler uygulanmakta ve çoğu bu materyallerin çoğu esasen suda çözünebilen tuzlardır. Gübrele-
menin toprakları tuzlulaştırması etkisine gelince, gübre olarak toprağa uygulanan bu tür materyaller, toprakta çözündükleri an-
dan itibaren toprağın tuz içeriğini artırmış olurlar. Bunlardan bir kısmı bitki tarafından besin olarak kökler aracılığı ile alınırlar. 
Bir kısmı ise toprakta bir vejetasyon döneminden fazla kalabilirler. Özellikle katı gübrelerle birlikte asıl bitki besin maddesinin 
yanı sıra değişik amaçlarla kaplama materyali olarak kullanılan (jips kireç v.s) maddeler de tuz niteliği taşımaktadır. Gübrelerin 
toprakta bıraktıkları bu tuz etkisini belirtmek ve değişik gübrelerin toprakta oluşturduğu tuzluluğu kıyaslamak için “tuz indek-
si” ifadesi kullanılmaktadır. Tuz indeksi söz konusu gübrenin toprağın ozmotik basıncında oluşturduğu artışın, aynı ağırlıktaki 
sodyum nitratın oluşturduğu ozmotik basınca oranı olarak tanımlanır ve oransal olarak 100 üzerinden ifade edilir (Sağlam, 
1994). Çizelge 2.3’de piyasada fazla miktarda kullanılan gübrelerin tuz indeksi değerleri verilmiştir. 

Çizelge 2.3 Bazı Kimyasal Gübrelerin Tuz İndeksleri 

Gübreler

Besin maddesi 
içeriği, 

%

Tuz in-
deksi*

%

Toplam besin 
maddesi

**%

Oransal 
tuzluluk

      %

Sodyum nitrat 16.5 N 100 16.5 100

Amonyum nitrat 35 N 104.7 35.0 49.4

Amonyum sülfat 21 N 69.0 21.0 53.7

Amonyak çözeltisi 82 N 47.1 82.0 9.4

Kalsiyum nitrat 11.9 N 17Ca 52.5 28.8 30.1
Üre 46 N 75.4 46 26.7
DAP 21 N 23 P 34.2 44 12.7

MAP 12 N 27 P 29.9 39 12.7
Süperfosfat 7.8 P 7.8 7.8 16.5

Triple süperfosfat 19.6 P 10.1 19.6 8.5

Potasyum klorür 49.8 K 116.3 49.8 38.5

Potasyum nitrat 13 N 38 K 73.6 51 23.6

Potasyum sülfat 45 K 46.1 45 17.0

Kalsiyum karbonat 40 Ca 4.7 40 1.90

Kalsiyum sülfat 23 Ca 8.1 23 5.80

Magnezyum oksit 60 Mg 1.7 60 0.50

Magnezyum sülfat 16 Mg 44 16 44.5

*  Tuz indeksi, eşit ağırlıkta gübrenin ozmotik basınçta oluşturduğu artışdan hesaplanmıştır.

** Toplam besin maddesi N. P, K, Ca, Mg toplamı olarak verilmiştir. Örneğin monoamonyum fosfatta 12N+27P = 39 elde 
edilmiştir.

Beslenme ortamında, çözünebilir tuzların varlığı bitki büyümesini genel olarak iki şekilde etkiler (Sönmez, 2003). 
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1.	 Zehir etkisi,

2.	 Su alımını azaltma,

Tuzların Zehir Etkisi 

Toprakta çözünebilir tuzların fazla miktarda bulunması bitkinin beslenmesinde doğrudan zehir etkisi yapan iyonlar aracılığıyla 
olduğu gibi bir besin elementinin fazla bulunması sonucu diğer besinlerin alımının engellenmesi (iyon antagonizmi) şeklinde 
dolaylı olarak da  ortaya çıkabilir. 

Doğrudan Etki : Besin ortamında sodyum ve bor gibi belirli iyonlar, yüksek konsantrasyonlarda bitkilere zehir etkisi yapabilir 
ve fizyolojik düzensizliklere neden olur. Aralarında enzim aktivitesi, protein sentezi, mitokondri ve kloroplast aktivitelerinin de 
bulunduğu birçok metabolik süreç yüksek tuz konsantrasyonunca etkilenir. Tuz gerilimi ve protein sentezi arasındaki ilişkilerin 
araştırıldığı çalışmalarda amino asit polimerleşmesi yoluyla ölçülen protein sentezinin azıldığı belirlenmiştir. Sülfat tuzluluğu, 
özellikle yüksek düzeyde solunumsal kayıplara yol açmıştır. Helal ve Mengel (1978) sodyum klorür (NaCl) tuzluluğunun genç 
arpa bitkilerinde inorganik azotun organik azota dönüşmesini etkilediğini ve dolayısıyle protein sentezini azalttığını belirtmek-
tedirler (Aydemir ve İnce 1988). Tuz geriliminin hangi mekanizma ile söz konusu etkileri gerçekleştirdiği henüz aydınlatılam-
amakla birlikte, protein sentezini ya stokininlerin noksanlığı veya absisik asit birikimi biçimlerinde ortaya çıkan hormonal 
davranışlarda değişikliklere yol açarak azalttığı varsayılmaktadır. 

Dolaylı Etki: Toprak çözeltisinde bazı iyonların yüksek yoğunluklarda bulunması, bitkilerin gelişmesi için gerekli bitki besin 
maddelerinin yeter miktarda alınmasına engel olur. Örneğin fazla kalsiyum, bazı bitkilerde potasyum alımını güçleştirir, buna 
karşılık yüksek miktardaki magnezyum veya sodyum ise kalsiyum veya potasyum yetersizliğine neden olur. 

Dolaylı etkinin bir diğer şekli de toprakta özellikle sodyum ve magnezyumun karbonatlı tuzlarının fazla olduğu durumlarda 
toprağın pH’ının 8-9’un üzerine çıkmasıdır. Toprağın pH’ındaki bu artış sonucu mikroorganizma faaliyeti azalır ve bunun so-
nucu olarak bitki besin maddelerinin dönüşümleri ve yarayışlılıkları bu durumdan olumsuz etkilenir. Toprak pH’ı ile bitki besin 
elementlerinin yarayışlılığı arasındaki ilişki bir önceki bölümde verilmişti. 

Tuzların Su Alımı Üzerindeki Etkisi:  Bitkiler kökleri vasıtasıyla topraktan su ve içindeki besin maddelerini absorbe ederler. 
Absorpsiyon için bitki hücreleri ile toprak arasında farklı yoğunluğa ihtiyaç vardır. Su taşınması düşük ozmotik basınçtan yük-
sek ozmotik basınca doğrudur. Tuzlu topraklarda, toprak suyunun ozmotik basıncı oldukça önemlidir. Toprak çözeltisindeki 
tuzların cins ve miktarları çözeltinin ozmotik basıncını etkiler. Örneğin 1,5 atmosferlik (1,52 bar) ozmotik basınç için 20me/l 
sodyum klorür gerekirken aynı basınç için 40me/l sodyum sülfat gerekmektedir. 

Toprak içerisinde yeterli miktarda su bulunmasına rağmen bazı koşullar altında bitkilerin solmaya başladığı görülür. Bu du-
rum genellikle yüksek toprak tuzluluğunun yarattığı fizyolojik kuraklık durumudur. Toprak içerisinde erimiş haldeki tuzların 
yoğunluğu, toprak çözeltisinin ozmotik basıncını çok yüksek değere çıkaracak kadar önemli bir güce sahiptir. Toprak suyunun 
ozmotik basıncı kök hücre suyunun ozmotik basıncından büyük olduğu sürece, su bitkiler tarafından alınamaz. 

Çizelge 2.4 Bitkilerin Toprak (ECt) ve Sulama Suyu (ECs) Tuzluluğuna Gösterdikleri  
Direnç ve Bunlara Bağlı Olarak Potansiyel Verimleri (Sönmez, 2003).

Tarla bitkileri
% 100(A)
ECt     ECs

% 75
ECt     ECs

% 50
ECt     ECs

%0
ECt     ECs

%
(B)

Arpa
Pamuk
Şeker p.
Sorgum
Buğday
Sert buğ
Soya fas
Börülce
Yerfıstığı
Çeltik
Şeker ka
Mısır
Bakla
Fasülye

8.0
7.7
7.0
6.8
6.0
5.7
5.0
4.9
3.2
3.0
1.7
1.7
1.5
1.0

5,3
5.1
4.7
4.5
4.0
3.8
3.3
3.3
2.1
3.0
1.1
1.1
1.1
0.7

13
13
11
8.4
9.5
10
6.3
7.0
4.1
5.1
5.9
3.8
4.2
2.3

8.7
8.4
7.5
5.6
6.3
6.9
4.2
4.7
2.7
3.4
4.0
2.5
2.0
1.5

18
17
15
9.9
13
15
7.5
9.1
4.9
7.2
10
5.9
6.8
3.6

12
12
10
6.7
8.7
10
5.0
6.0
3.3
4.8
6.8
3.9
4.5
2.4

28
27
24
13
20
24
10
13
6.6
11
19
10
12
6.3

19
18
16
8.7
13
16
6.7
8.8
4.4
7.6
12
6.7
8.0
4.2

5.0
5.2
7.0
4.3
7.1
5.4
20
12
29
12
5.9
12
9.6
19

A: Verimi düşürebilen tuzluluk sınırı (dS/m).

B: Tuzluluk sınır değerine ilave her birim artışa karşılık verimde % düşüşü ifade etmektedir.

Bitki beslenmesi ile değişebilir sodyum arasında önemli bir ilişki vardır. Bazı bitkiler değişebilir sodyuma karşı oldukça du-
yarlıdır. Yapılan çalışmalarda, değişebilir sodyum içeriği % 5 olan topraklarda bile, katyon alımında bir dengesizlik ortaya 
çıkarak, bitki beslenmesinde düzensizlikler görülebilmektedir. Özellikle fındık, ceviz gibi sert kabuklu ürünler ve turunçgiller 
değişebilir sodyuma oldukça duyarlı olup düşük sodyum içeriklerinde bile zarar görmektedirler. Pancar ve pamuk gibi bazı 
bitkiler ise bir ölçüde değişebilir sodyuma dayanıklıdırlar. 
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Değişebilir sodyum bitki gelişimini iki şekilde etkilemektedir. Birincisi sodyum zehirlenmesidir. Ancak bunu tipik olarak tanı-
mak kolay değildir. Zehirlenme belirtileri önce yaşlı yapraklarda görülür, yaprağın dış kenarları yanmaya başlar. Zarar düzeyi 
arttıkça yaprak merkezine damarlar arası alana doğru ilerler. Tipik belirtiler yaprakların kenarlara doğru yanması, kavrulma ve 
ölü dokuların yayılması şeklinde kendini gösterir. 

Değişebilir sodyum fazlalığının olumsuz diğer bir etkisi de, toprak yapısının bozulmasına neden olmasıdır. Sözkonusu durum-
da, toprak tanecikleri dispers olarak balçıklaşır. Geçirgenlik çok azalır. Bunun sonucunda su ve havanın toprak içindeki hareketi 
oldukça yavaşlar. Toprakların su iletkenliği azalır ve infiltrasyon hızı düşer. Havalanmanın iyi olmayışı ve su iletkenliğinin 
yavaşlaması bitki büyümesini ve kök gelişimini olumsuz yönde etkiler. Kuruyan sert kabuklar, çimlenen tohumların çıkışını 
engelleyebilir. 

Sonuç olarak, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesi, toprak ve su kaynaklarımızın doğal özellikler-
ini belirleyerek, bu özelliklerden üretimi sınırlayabilecek faktörlerin iyileştirilmesine ve bilinçli kullanımına ihtiyaç vardır. 
Ürün veriminin artırılmasına yönelik çalışmalarda, toprak özelliklerinin ve bu özelliklere bağlı yapılan uygulamaların etkisi 
bilinmektedir. Bu nedenle, ülkemiz gibi, kurak ve yarı kurak bölgelerde, yağışa bağlı veya sulama suyunun etkinliğinin artırıl-
ması için toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin gözardı edilmemesi, gerekli gübreleme ve toprak ıslahı işlemlerinin 
yapılması gerekmektedir.
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ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERLE ÇÖLLEŞME HASSASİYETİNİN İZLENMESİ

Sultan ERGUN KAHYAOĞLU1 ve Şeydagül ÖZDEMİR1

1 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Yenimahalle/ANKARA

Özet 

Çölleşmeyle mücadelenin gerçekleştirilmesi için birçok çalışma ve model farklı lokasyon ve zamanlarda uygulamaya 
geçirilmektedir. Gerçek ve potansiyel çölleşme sürecinde bu modellerde yer alan faktörlerin (indis, indikatör, değişken ya 
da parametreler) tek tek irdelenip birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle birçok model arasında çeşitli faktörleri 
bir araya getiren MEDALUS çölleşmeye hassas alanların belirlenmesinde özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Buna ek olarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama araçları sayesinde bitki, topografya, toprak 
ve iklim özelliklerisınıflandırılmakta, değişimleri izlenmektedir. Aynı zamanda ürün ve su yönetimi ile arazi bozulumu 
değerlendirilmektedir. Diğer modeller arasında erozyonla mücadelede YETKE (Yenileştirilmiş Toprak Erozyonu Kaybı 
Eşitliği) ve YREE (Yenileştirilmiş Rüzgar Erozyonu Eşitliği) yine çölleşmenin içerisinde yer almaktadır. Son olarak, yoksulluk 
ve göç, doğal kaynakların amaç dışı kullanımı, halkın çölleşmeye yönelik eğitim ve bilinç düzeyindeki eksiklikler ile politik 
yaklaşımlar gibi yönetim göstergeleri Çölleşme Hassasiyetinin İzlenmesi (ÇHİ)’ndekidiğer faktörleri oluşturmaktadır.

Abstract

MonitoringDesertificationVulnerabilityWithManyFactors

A lot of study and model has been put into practice at different locations and periods to combat desertification. In the process 
of actual and potential desertification, it is important to jointly evaluate factors which examined individually listed in these 
models(indices, indicators, variables, or parameters). Therefore MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use), 
which combines a variety of factors among many models, has been commonly used especially in Mediterranean region to 
specify critical areas to desertification. In addition to this, by means of Geography Information Systems and Remote Sensing 
Tools, it can be classified plant, topography, soil and climate characteristics, be monitored their changes. At the same time, it 
is useful for crop and water management and evaluation land degradation. Among other models to combat erosion, RUSLE 
(Revised Universal Soil Loss Equation) and RWEQ (The Revised Wind Erosion Equation) rank also in desertification. Finally, 
management indicators like crop and water management, poverty and migration, misuse of natural resources, deficiency of 
public awareness and training for desertification and politic approaches constitute other factors Monitoring Desertification 

Vulnerability (MDV).

Keywords: Desertification, monitoring, landuse, erosion.

1.	GİRİŞ

Çölleşme,ingilizcesözlük karşılığı “desert (=abandon)”olan anlamı ise terk etmek; su ve toprak kaynaklarının herhangi 
bir şekilde azalması ve devamlılığını yitirmesi sonucunda insanların, hayvanların ve bitkilerin bulundukların ortamdan 
uzaklaşması anlamına gelmektedir. Çölleşmeye açık alanlara baktığımızda kurak, yarı kurak ve yarı nemli bölgelerdeki doğal 
ve yapay etkenlerin sonucu arazi bozunumlarıdır(Resim1,1). UNCDD, 1994’e göre kurak, yarı kurak vekuru-yarı nemli 
araziler, kutup ve kutup altı bölgeler dışındaki yıllık yağışın potansiyel evapotranspirasyona oranının 0,005-0,65 arasında olan 
alanlardır.Diğer bir değişle kurak, yarı kurak ve yarı nemli ekosistemlerde, iklimsel değişimler ve kuraklık gibi doğal olaylar 
ilebirlikte insan faaliyetleri (aşırı otlatma, orman yangınları, toprak ve su kirliliği, şehirleşme vb.)’nin etkisiyle çölleşmeye 
hassas alanlar oluşmaktadır (Wilson andJuntti, 2005)(Resim, 3,4).
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Çölleşmenin bazı nedenleri toprak ve su kaynaklarını doğru kullanılmaması, aşırı otlatma sonucu mera ve orman 
kaynaklarımızın azalması, geleneksel tarım sistemlerinin kullanılması, kimyasal gübre ve ilaç kullanımının aşırı uygulamaları 
ve yoğun mekaniksel işlemler sonucu arazi bozulumları ile ekosistem üzerindeki yükün fazla olması şeklinde sıralanır. Öte 
yandan, çölleşmenin nedenleri ve sonuçları içerisinde bazı faktörler birbirleriyle ilişkilidir. Örneğin, yoksulluk çölleşmenin 
hem nedeni hem de sonucudur. Bununla birlikte, toprağın ve arazinin bozulması, iklim değişikliği ve nüfus artışı, orman 
yangınları, vejetasyonun azalması çölleşme sürecini hızlandırmaktadır (Kepner ve ark., 2003)(Resim-1;2).

Çölleşme hassasiyetinin belirlenmesinde, yukarıda saydıklarımızın ışığında, iklimsel değişiklikler, vejetasyon örtüsünün 
tahribi ve yok olması, biyofiziksel olaylar (organik maddenin yok olması vb.), fiziksel olaylar (toprağın fiziksel özelliklerini 
yitirmesi yani toprak porozitesinin azalması, toprak geçirgenliğinin azalması vb.), kimyasal olaylar (tuzlulaşma, alkalileşme, 
ağır metallerin birikmesi, asidifikasyon vb.), su erozyonu ( toprak partiküllerin su ile taşınımı, sel ve taşkınların oluşumu vb.), 
rüzgar erozyonu (toprak materyalinin bir yerden bir yere taşınması ve birikmesi, kumul tepeler) faktörler rol oynar (Çizelge-1.1).

17 Haziran 2014 tarihinde Birleşmiş Milletler Çölleşme günü raporunda, küresel anlamda yaklaşık olarak 1,5 milyar insanın 
arazi bozulumu olan alanlardan geçimlerini sağladığı, yine dünya nüfusunun hemen hemen yarısının (% 42 ) çok fakir ve 
arazi bozulumu olan alanlarda yaşadığı vurgulanmıştır. Bu alanlar, insanların çoğunlukla dünyanın en güvensiz yerlerinde 
yaşamasına neden olur. Yine Çizelge-1’de Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 1991’de yaptığı çalışmalardan alınan 
örnekler Kuzey Afrika’dan Asya’ya doğru artan çölleşme miktarlarının çeşitli ülkelerdeki durumunu yansıtmaktadır. Öte 
yandan bazı durumlarda arazi bozunumu ya da değişimi politiksel alanlarda dengesiz yönetimlere yol açar. 

Resim 1.1.:Negev çöl alanları

Çizelge-1.1: Çölleşme Oranlarına Bazı Örnekler (Tolba ve ark., 1992 ‘de bildirdiği UNEP,1991’de yaptığı çalışmalardan)

Kenya
Baringo gölü çevresinde 1950-1981 yılları arasındaki arazi bozulum oranı yıllık %0,4, alan olarak ise 360.000 ha 

dır. Marsabit de 1.4 milyon ha’lık arazi 1956-1972 yılları arasında %1,3 oranla çölleşmeye gitmiştir.

Mali
Nara, Mordiah, andYonfolia şehirlerindeki toplam 195,000 ha arazi son 30-35 yılda yıllık %0,1 oran ile arazi 

kaybına uğramıştır.

Tunus
Geçen yüzyıl boyunca, yıllık çölleşme oranı yıllık %10’dır. Yine yaklaşık 1 milyon ha arazi 1880’den günümüze 

çölleşme ile kaybolmuştur.

Çin
Ülkenin şuanki yıllık ortalama çölleşme/arazi bozulum oranı Boakong Bölgesinde ve Hebei bölgesinin kuzey 

Beijing’de %0,6 olmasına rağmen bu oran Fenging bölgesinde  % 1,6’a yükselmiştir.

Rusya

Ülkenin bazı bölgelerinde oran % 1.5-5.4 iken Hazar Denizi'nin kuzeybatısında Kalmıkya’da yıllık çölleşme/kum 
arazilerin oranı yakın zamanda % 10 gibi yüksek bir düzeyde tahmin edilmiştir. Aral Denizi çevresindeki çölleşme 
yıllık ortalama % 4 oranını verir ve son 25 yılda her yıl yaklaşık 100.000 ha olarak tahmin edilmiştir.

Suriye
Arazi bozulmasının bir yıllık artış oranı dönem 1958-1982 için kuzey Şam Anti-Lübnan’da % 0.25 ile 500.000 ha 

alanda bulundu.

Yemen
Ülkenin toprak bozulmasını nedeniyle ekili arazilerinin terk edilişinin yıllık oranı 1970-1980 de %0,6 iken, 1980-

1984 de % 7 ‘e yükselmiştir.

Sahra
Uydu görüntülerinin analiz edilmesiyle elde edilen vejetasyon indeksinin Sahra da 1980-1984 yıllarında 1,350,000 

km2 ‘ye artığını sadece bir kısmının 1990 yılında bir iyileşme gösterdiği bildirilmiştir (Tucker et al., 1991).
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Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibarı ile çölleşmeden etkilenecek ülkeler arasında bulunmaktadır. Ülkemizin 
2/3’üne yakın bölümü kurak ve 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 izlenmektedir

.
Resim-1.2: Çölleşmeye açık alanlar

UNCCD ye yaptığı bildirilerde ve raporlarında çölleşme hassasiyetinin belirlenmesinde ve izlenmesinde birçok metodolojiye 
vurgu yapmış, ancak özellikle seçilecek indikatörleri belirtmemiştir. İlaveten çeşitli yöntem ve göstergelerinin seçilmesinin 
ana nedeni arazi bozulumu ve çölleşmeyi azaltmak olarak bildirmiştir. Değişik bilim adamları (Giardona ve ark.,2007;Rubio 
ve ark., 1997) çölleşme hassasiyetinde izlenmesi fiziksel, sosyal ve ekonomik göstergeler ve birçok geniş veri setinin bir 
arada analizi ve değerlendirmesi sonucu gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Bu yüzden uzun dönemde ÇHİ için veri analizleri, 
simülasyonlar, arazi ölçümleri (lokal ya da ülkesel ölçekte) ve indikatörlerin seçimi yapılmaktadır.Çölleşme Hassasiyetinin 
İzlenmesi(ÇHİ)’nde yöntemlerinden bazıları FAO, UNEP MEDALUS, LADA tarafından dünyanın değişik bölgelerinde arazi 

bozunumların belirlenmekte ve haritalanmaktadır (Resim-1.2,3).Sosyo-ekonomik faktörler genelde sahada yapılan anket 
çalışmaları ile birlikte elde mevcut veri tabanlarının niteliksel ve niceliksel olarak analizi sonucu elde edilir. Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri araçları kullanılaraksosyo-ekonomik veriler geniş alanlar için gösterilir ve sorgulama ya da 
karşılaştırma yapılmaktadır (Güneş, 2011 veSalvati, 2014)

.
Resim-1.3: Çölleşme süreci

ÇHİ alt faktörlerindentopoğrafik haritaların oluşturulmasında, iklim verilerinin değerlendirilmesinde, vejetasyon-NDVI ilişkisi 
ya da NDVI-iklim ilişkisini saptanmasında, bio-çeşitliliğin izlenmesinde, arazi kullanımı ve arazi değişimleri konularında, eroz-
yon modellerini kullanarak toprak kaybının zamansal ve mekansal boyutta istatistiksel ya da jeo-istatistiksel olarak hesaplanma-
sında ve CORINE arazi sınıflarının belirlenmesinde ve kullanımında, su kaynaklarının izlenmesinde ülkesel ya da havza boyu-

tunda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinden faydalanılır (Basso ve ark., 2000; Semmens ve ark, 2006;Essa, 2004)

ÇHİ içerisinde yönetimsel yaklaşım büyük yer tutmaktadır. Yapılan çalışmalar, mevzuat düzenleme, eğitim ve bilinçlendirme, 
kurumsal yapılanmalar ve saha çalışmaları şeklinde uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra kırsal yaşamın desteklenmesi, yoksullu-
ğun azaltılması, göçün kontrol altına alınması, doğal ve tabii kaynaklarımızın doğru kullanılması ve sürdürülebilirliğin sağlan-
ması konuları yönetimsel olarak sosyo-ekonomik faktörlerin içerisinde yer almaktadır (Resim-1.4).
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Resim-1.4: Tabi kaynakların yok oluşu

2.	MEDALUS

MEDALUS,Çevreye Hassas Alanlar (ESA-EnvironmentalSensitiveAreas) için şekillendirilmiş Avrupa Komisyonları tarafın-
dan DESERTLINK projesiyle desteklenmiş açık ve basit araçları içeren çölleşmeye hassas alanların belirlenmesi için Avru-
pa’nın Akdeniz kıyıları, Kuzey Afrika ve orta doğu ülkelerinde kullanılmış bir yöntemdir.(Kosmas ve ark., 2003; Fraser ve ark., 
2005; Sepehr ve ark., 2007 ve diğerleri). Bu yöntemhala birçok ülkede yaygın bir şekilde (İtalya, İran vb.) uygulanmaktadır. Bu 
çalışmalardaçölleşmenin izlenmesindeki faktörler bir indeks altında (ESI) toplanmışve 14 değişkenin bir arada olduğu iklim 
(İF), toprak (TF), vejetasyon (VF) ve arazi yönetimi (AYF)ana faktörlerinin altında değerlendirilmiştir(Çizelge-2.1)(Fraser ve 
ark., 2005;Salvati ve Zitti, 2008).Son çalışmalar ESI’ninhem yerel ölçekte hem de ulusal ölçekte doğrulamasını yapmış, arazi 
hassasiyetini ve gerçek arazi bozulumunun farklı seviyelerde olduğunu bildirmiştir (Kosmos, ve ark., 1999; Basso ve ark., 
2000; Ferrara ve ark., 2005).

Çizelge-2.1: ESI Faktörleri  (indikatörler)Ve Veri Kaynakları

Faktörler Katmanlar     Veri Kaynakları

Toprak  Ana Kayanın özellikleri, toprak derinliği, Toprak haritaları ve arazi ölçümleri   

eğim açısı, drenaj ve toprak tekstürü

İklim  Yağış, bakı,aridite İndeksi   İklim haritaları ve 20 m ASTER yükseklik modeli

Vejetasyon Yangın riski, toprak erozyonunu engelleme etkisi, Uydu görüntüleri, arazi kullanımı haritaları

  Kuraklığa dayanıklılık ve vejetasyon örtüsü 

Arazi Yönetimi Arazi Kullanma yoğunluğu ve politik yaptırımı  İstatistiksel veri (resmi kaynak, belediye)

Ferrara, ve ark., 2012’de İtalya’da yaptıkları bir çalışmada ESI değerlerini 30x30 arazi ünitelerinde (Çizelge-2) Kosmos (1999) 
ve Ferrara (1999)’nun tanımladığı şekilde değerlendirmiştir. ESA yöntemi 2 adımdan oluşur. Birinci adım, 4 katman (her bir 
katman ESI ) çeşitli temel katmanlardan elde edilir. Her bir katman üzerinde arazinin çölleşme hassasiyeti sınıflarını oluşturmak 
için skorlamaya gidilir(Kosmos ve ark., 2003). Korelasyon analizleri ve gruplandırmalardan sonra her bir alt katman için veri-
lerin güvenilir, güncellenebilinir, verimli ve de düşük maliyette olup olmadığına bakılır. Her bir katman için tanımlanan skorlar 
ve her bir faktör için bu skorlardan geometrik ortalamalar alınır (Eşitlik-1). Örneğin iklim faktörü hesaplaması ve skorlaması 
Ferrara 2005’e göre Çizelge-2.2’de gösterilmiştir.

Faktör ((xij)=(katman 1ij ×katman 2ij×katman 3ij×…x katmannij)(1/n)   (Eşitlik-1)

Her bir faktör aralığı arazi hassasiyetine göre 1 (en düşük arazi hassasiyeti) ile 2 (en yüksek alan hassasiyeti) arasında değiş-
mektedir. ESA’daki ikinci adım arazi hassasiyetinden arazi bozulumuna yönelik hesaplamaları yapmak için her bir faktör bir 
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araya getirilir (Eşitlik-2). Ardı sıra çölleşmeye hassas sınıflar (ESA) belirlenir (Çizelge-2.3)

ESA=(İF)X(TF)X(VF)X(AYF)    (Eşitlik-2)

Çizelge-2.2: İklim faktörünün Sınıflamaları ve Skorlaması

Sınıf Skor

Yağış (mm/yıl)

˃650 1.0
280-650 2.0
˂280 4.0

Bagnouls-Gaussen

Aridite İndeksi

˂50 1.0
50-75 1.1
75-100 1.2
100-125 1.4
125-150 1.8
˃ 150 2.0

Bakı, Eğim 

Kuzey, KB, KD, düz 1.0

Güney, GD,GB 2.0

Çizelge-2.3:ESA Sınıfları

Sınıf Aralık
Yüksek 1.75 ≤ ESA ≤ 2
Orta 1.50 ≤ ESA < 1.75
Düşük 1.25 ≤ ESA < 1.50
Etkilenmemiş 1 ≤ ESA < 1.25

Yine  MEDALUS ‘da AYF’ne baktığımızda Ferrara ve

ark.,(2012)arazi örtüsünü tarım alanları, mera alanları, doğal alanlar( orman ve makilikler) ve rekreasyon alanları olarak sınıf-
lamış her bir arazi kullanım sınıfı üzerindeki çölleşmeye karşı bir koruma tedbiri olup olmadığına göre skorlamaya gidilmiştir. 
MEDALUS yönteminin avantajı her bir katman CBS kullanılarak elde edilebiliyor olması ve yöntemde geometrik ortalamanın 
kullanılıyor olmasıdır.

3. Çölleşme Hassasiyetinin İzlenmesi’ndeki (ÇHİ) Faktörler

Kosmas, 2003 ve diğer bilim adamları (Rubio ve ark.,1997; Ferrara ve ark., 2012Salvati; 2014;)’nın çalışmalarına baktığımız-
dagenelde “Çölleşme Hassasiyetinin İzlenmesi (ÇHİ)”içinseçtikleri çölleşmeyi etkileyen ana faktörler, iklim, topoğrafya, 
bitki, toprak özellikleri, toprak kayıpları, arazi kullanımı, sosyo-ekonomiile ve çeşitli politikaları kapsayan yönetimsel yakla-
şımlar olmuştur (Şekil-3.1). Bu ana faktörleri oluşturan değişkenler birbirleriyle de ilişki içerisindedir. Örneğin topoğrafyadaki 
eğim, bakı ve yükseklik iklim verileri elde etmekte kullanılırken aynı zamanda toprak erozyonu faktörlerini ya da agro-ekolojik 
bölgeleri belirlemede de kullanılmaktadır. Ayrıca her bir değişken için doğru veriyi elde etmek mümkün olmamakta, o yüz-
den homojen dağılım gösteren, doğru ve çok masraflı olmayan verileri tercih etmek durumunda kalırız.ÇHİ’nde girdilerimiz 
(değişkenlerimiz), veri analizlerimiz ve çıktılarımız (haritalarımız, hassaslık sınıflarımız) olacaktır. Veri analizleri sırasında bir 
modeli oluşturan birçok alt modelin bir arada kullanılması muhtemeldir.

3.1.Topoğrafya

Yeryüzünün eğim, bakı, yükseklik, hidrolojik ağlarını, yükseklik ve kabartılarını gösteren yeryüzü şekilleridir. Burada, Türkiye 
arazisinin %19,82’inde eğimin %0-15 arasında değiştiğini, % 15’in üzerinde olan yerler ise ülkenin %80,18’nin kapsadığı bi-
linmektedir(Tunçdilek, 1969). Öte yandan eğimli araziler, toprak aşınım ve taşınımının en yoğun olduğu ve arazi kullanımının 
en zor olduğu alanlardır. Bu yüzden Türkiye’de arazi bozulumunun ve çölleşme sürecinin daha hızlı devam edeceği beklenmek-
tedir. Eğim, bakı, yükseklik modelleri ArcGIS yazılımları ve uydu görüntüleri, topoğrafik haritalar, hava fotoğrafları yardımıyla 
elde edilmektedir.

Nisan

Haziran

Mayıs

Temmuz
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3.2.İklim

Çölleşmeye hassas alanları izlerkenhem çeşitli iklim değişkenlerinden hem de iklimsel indislerden faydalanılır. Çölleşme ve 
kuraklık için önde gelen indisler Standartlaştırılmış Yağış indisi (SPI), Aridite İndisi, Sıcaklık Etkinlik İndisi vb. dir. Resim 
3.2.1’de yıllar içerisinde yağış miktarının azalması ve yüksek sıcaklıklar sonucu su kaynarının azaldığı gözlenmektedir.Öte 
yandan, çölleşme sürecinde iklim değişkenlerin örneğin yıllık ortalama sıcaklık, yıllık ortalama yağış, bağıl nem, rüzgar verile-
rinin yıllar içerisindeki eğilimleri önem kazanmaktadır. Kadıoğlu (2000), Turkes ve Tatlı (2008), , Turkes (2011) Iyigun ve ark. 
(2013) Türkiye’nin iklim bölgeleri ve iklim değişkenlerinin eğilimleri konularında birçok çalışma yapmıştır. 

3.3.Toprak Kayıpları

Türkiye’de çölleşmenin ana sebeplerinden bir tanesi toprak erozyonudur. Toprak Erozyonu su ve rüzgar erozyonu ile birlikte 
gerçekleşmektedir. Türkiye topraklarının % 90’ında çeşitli şiddetlerde erozyon cereyan etmektedir. Arazinin %63’ü çok şiddetli 
ve şiddetli, %20’si ise orta şiddetli, % 7’si ise hafif şiddetli erozyonla karşı karşıyadır. Ülke genelinde yaklaşık 67 milyon hek-
tarlık bir arazide toprak giderek yok olmaktadır. Erozyon büyük ölçüde tarım alanlarında yaşanmaktadır (http://www3.tema.
org.tr/Sayfalar/CevreKutuphanesi/ToprakErozyonu.html.)

Su Erozyonu

YETKE Eşitlik-3 ile tanımlanır ve birim zaman diliminde birim alandan su erozyonu ile kaybolan toprak miktarını hesaplar(-

Resim-3.3.1) (Weischmeierand Smith, 1978; Renard et al.,1994) PCSLKRA ⋅⋅⋅⋅⋅=   (Eşitlik-3)

Burada, 

A: ortalama yıllık toprak kaybı (ton ha-1 yıl-1),

R: yağış aşındırma enerjisi (= EI30) (MJ ha-1 yıl-1× mm h-1),

K: toprak erozyon duyarlılığı (ton ha-1× ha MJ-1×h mm-1),

L: eğim uzunluğu;

S: eğim dikliği,

C: bitkisel örtü ve ürün yönetimi, ve

P: toprak-su koruma önlemleri faktörüdür.

Su erozyonu tahmin modellerine ayrıca sediment iletim oranları ve ortho-fotolardan elde edilen ya da sahadan ölçülen oluk ve 
oyuntu erozyon miktarları eklenmelidir. Uydu görüntüleri, ArcGIS yazılımları sayesinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri araçları ile her bir alt faktörün hesaplanması istatistiksel ya da jeo-istatistiksel olarak yapılmaktadır.

Resim 3.3.1: Su erozyonu
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Rüzgar Erozyonu

Yenileştirilmiş Toprak Erozyonu Eşitliği (YREE), Eşitlik-4’de görüldüğü gibi yıllık veya periyodik olarak rüzgar erozyonun-
dan kaynaklanan toprak kayıplarını (ton da-1 yıl-1) tahmin etmeye dayanır. Bu model toprak pürüzlülüğü, toprak aşınabilirliği, 
yüzey kalıntıları ve kaplılığı, iklimsel (yağış, rüzgar, toprak nemi vb.), toprak bünyesi ve organik madde içeriği gibi faktörler 
ve alt faktörleri kapsamaktadır. İlk defa Woodruff ve Siddoway, (1965) tarafından kurulan bu eşitlik yıllar içerisinde iklim veri 
setleri ile denenmiş, Fryrear vd. (1998) tarafından gözden geçirilerek yenilenmiştir.

E=ƒ(I.C.K.L)   (Eşitlik-4)

Burada, 

E: Potansiyel ortalama yıllık toprak kaybı (ton da-1 yıl-1)

I: Toprak agregatlarına bağlı toprak rüzgâr erozyonu duyarlılık indisi, 

C: iklimsel etmeni, 

K: Toprak yüzey pürüzlülük etmeni, 

L: Hâkim rüzgâr yönündeki parsel boyu etmenidir

Doğal kaynak kullanımında veya korunmasında sürdürülebilirlik yaklaşımı temel alınarak, rüzgâr erozyonu ile toprak kayıp-
larının belirlenmesinde fiziksel temelli bir matematiksel modelin işletilmesi veya çözülmesi için gerekli değişkenlerin elde 
edilmesi veya ilgili veri kümelerinin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bununla birlikte fiziksel çevrenin matematiksel olarak 
modellenmesinde değişken zenginliği yanında fiziksel süreçlerin ve ölçeğin ortaya konulması gerekmektedir. Hangi erozyon 
sürecinin (rüzgâr erozyonu [sürüklenme, sıçrama, uçma, birikme]) hangi ölçeklerde (ülke, bölge, havza, parsel, eğim boyunca) 
etkili olduğu bilinmelidir. Bu da, süreç tabanlı kullanılabilecek fiziksel modellerin ölçeklendirilmesi gerçekliğini beraberinde 
getirmektedir (Erpul, 2012) Ülkemizde (Resim-3.3.2) rüzgar erozyonu kurak ve yarı-kurak bölgelerde çölleşmenin en önemli 
nedenlerinden birisidir (Resim 3.3.2). Türkiye’de yaklaşık 450.000 ha alanın rüzgar erozyonuna maruz kaldığı tahmin edilmek-
tedir. Tam detaylı rüzgar erozyonu çalışma henüz sonuçlanmamıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar genelde rüzgâr erozyonun-
dan korunmaya yönelik olmuştur. 

Resim-3.3.2 : Rüzgar erozyonu

3.4.Bitki (Vejetasyon İndeksi (VI), Kapalılık, kaplılık)

Bitki Faktörü; vejetasyonun kaplılığı, çeşitliliği, erozyonu engelleme özelliği, yanmaya karşı direnci, kuraklığa gösterdiği to-
lerans gibi nedenlerle birlikte değerlendirilir. Türkiye sahip olduğu iklimsel özellikler (kurak,yarı-kurak iklim vb.) ve coğrafi 
durumundan dolayı bitki tipi olarak çoğunlukla step ya da seyrek bitki özelliklerine sahiptir. Bu alanların daha çok İç Anadolu 
Bölgesinde yaygın bir şekilde gözlendiği bilinmektedir. Tarım alanları, orman alanları, doğal bitki örtüsü (çayır ve otlakla), 
mera alanları her bir bitki örtüsü sınıfının toprağı kaplama oranı farklı olmaktadır. Bu yüzden arazinin bitki örtüsü çeşitliliği 
belirlenmeli ve her bir sınıf ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bitki örtüsünün kaplılığı ve çeşitliliği uydu görüntülerinden faydala-
narak izlenebilmektedir. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü CBS ve Uzaktan Algılama bölümü tarafından gerçekleşti-
rilen çeşitli vejetasyon indeksi çalışılmalarından uydu görüntülerinden elde edilen vejetasyon indekslerinin yüksekliğe zamana, 
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vejetasyon tipine ve iklime göre değiştiği belirlenmiştir (Şekil3.4.1a,b;. Şekil.3.4.2.a,b; Şekil-3.4.3 
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 *Yükseklikler : 12: 250-500m, 13: 500-1000m, 14: 1000-1500m, 15:1500-2000m16: 2000-2500m, 17: 2500m <

Şekil-3.4.1.a, b Yarı-nemli ve yarı-kurak (çölleşmeye açık) homojen mera alanlarında farklı yüksekliklerdeki   
NDVIdeğişimleri

Şekil-3.4.2.a :Nisan-Ağustos Vejetasyon indeks değerleri standart sapması

Şekil-3.4..2b :Nisan-Ağustos Vejetasyon ortalama indeks değerleri ortalaması

VI = (IR – RED) / (IR + RED)

*Vejetatif değişimin izlenmesi amacıyla vejetatif örtünün gelişmeye başladığı ve sararmayla bittiği 5 aylık dönemin ortalama ve 
standart sapma değerleri uydu görüntüleri kullanılarak vejetasyon indeks değerlerinden elde edilmiştir ve haritalandırılmıştır. 
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Şekil-3.4.3 VI yağış ilişkisi

*VI-Yağış ilişkisiVejetasyonun yağışla doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. Vejetasyon gelişiminde yağışın yıllık ve mevsimsel değişimi 
çölleşmeyi etkilemektedir.

3.5.Toprak

Toprak faktörü, toprağın bitki besin madde ve organik madde içeriği, agregatstabilitesi, pürüzlülük, taşlılık gibi alt faktörlerin 
birlikte değerlendirildiği toprak aşınabilirliğini ve taşınımı engelleyen çölleşme faktörlerinin temelini oluşturmaktadır.Bununla 
birlikte arazinin jeomorfolojik yapısı (jips, kalkerli vb.) da toprak aşınımı ve arazi bozunumunu etkilemektedir (Resim-3.5.1)’de 
ana kayanın yağış ve sıcaklık sonucu kimyasal ve fiziksel olaylardan sonra nasıl parçalandığı ve taşındığı görülmektedir. Ayrıca 
toprak derinliği ile toprak bünyesi bir araya geldiğinde drenaj etkinliğini oluşturmaktadır. 

Resim-3.5.1 Toprak aşınımı 

3.5.Arazi Kullanımı

Arazi Kullanımı faktörü, CORINE (Corine Land Cover Project 1997) Arazi sınıflarından faydalanarak, çözünürlüğü yüksek 
uydu görüntüleri üzerinden ArcGIS yazılımları ile arazi örtüsünün sınıflandırılması yapılmaktadır (Şekil- 3.5.1). Her bir sınıf 
için veri tabanı oluşturulmakta ve arazi değişimi izlenebilmektedir.
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Şekil-3.5.1 : Yenimahalle İlçesi Arazi Kullanım Sınıfları (OZDEMİR ve ark., 2012)

6.6	 Yönetimsel Yaklaşım (Sosyo Ekonomik Faktörler ve Politik Yaklaşımlar)

Sürdürülebilir arazi yönetiminde çölleşmeye hassas ya da değil sosyo-ekonomik gelişim açısından senaryolar çölleşmeye karşı 
mücadelede büyük bir araçtır. İklim değişikliği, şehirleşme, demokratik açılımlar, sosyal ya da ekonomik değişiklikler, arazi 
içerikleri şu anki ya da gelecekteki arazi kullanımı arasında köprü oluşturacaktır (Salvati,2014).

ÇHİ’nin çok önemli olduğunu bir çok araştırmacı ve uzman yaptıkları çalışmalarla dile getirmektedir. Bu kapsamda, Ülkemiz-
de çölleşme ve erozyonla mücadelede ulusal ve uluslararası sözleşme ve çeşitli proje paydaşları olan üniversiteler, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ve genel müdürlükler, TÜBİTAK, UNCCD,UNEP, FAO, GEF, 
TİKA, STK’lar gibi ilgili kurumlar ve özel sektör bir arada veentegre bir şekilde çalışmaları yürütmektedir.

Burada, çölleşmeyi takip eden ve engelleyen uygun politikaların düzenlenmesi, çeşitli projelerin hedeflenmektedir. Öte yandan, 
paydaşlar arasında teknik, bilimsel ve teknolojik işbirliği sağlanmaktadır (Resim-3.6.1). 

Resim 3.6.1 Teknolojik ve bilimsel gelişmeler
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Türkiye, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesini ilk defa Almanya’da Ekim 1994 tarihinde imzalamış, Tür-
kiye bu sözleşmeye 1998 yılında taraf olmuştur. Yine 2005 yılında yürürlüğe konan Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Eylem 
Programı nın devamı olarak 2014 yılında, gelişen koşullar ve elde edilen yeni bilgiler ışığında Çevre ve Orman Bakanlığı eş-
güdümünde diğer kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile birlikte Çölleşme değerlendirme ve izleme 
eylem programı yenilenmektedir. Mera alanlarının yönetilmesi, ağaçlandırma çalışmaları, toprak kayıplarının önlenmesi ve 
arazi kullanım kabiliyetlerinin artırılması, bio-çeşitliliğin korunması yönelik çalışmalara ve alınacak politik tedbirlere devam 
edilmektedir. (Resim3.6.1,2). Öte yandan su varlığı ve yönetimi, su kirliliği ve kalitesinin yansıra ürün yönetimi içerisinde 
agro-ekolojik bölgeler belirlenip havzalarda yetiştirilmesi için uygun ürünler tespit edilmektedir. Dahası bu ürünlere ait su 
tüketimi rehberleri hazırlanmaktadır.

 

Resim-3.6.2 Ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları

Eğitim ve Bilinçlendirme

İnsan faktörünün etkisiyle girdi kullanımı artığından çölleşmeye hassasiyet artmaktadır (Güneş, 2011). Çevre kirliliği, orman-
ların ve meraların tahribi, miras yoluyla arazilerin parçalanması, tarım işletmelerinin gelirlerinin azalması, toprak ve su koruma 
tedbirlerinin yeterince alınmaması, çölleşme süresince eğitimin ve bilinçlendirmenin önemini göstermektedir.Erozyonun art-
ması, arazi bozulumu ve çevre koruma kavramları ile birlikte çölleşme kavramları ve alınacak tedbirler okul öncesi eğitimden 
başlayarak üniversite sonrası eğitim ve öğretim müfredatlarına uygun şekilde konulmalıdır. Çeşitli görsel, duyusal ve de yazısal 
kaynaklarla kamuoyu bilinçlendirilmesi ve çölleşme farkındalığı artırılmalıdır.

Yoksulluk ve Göç

Son 20 yıldır, gelişen dünyada arazi kullanımıyla birlikte insan sağlığının ilişkisi daha önemli hale gelmiştir (Myers, 1989). 
Dünyada, geniş oranda nüfus, kırsal alanlarda küçük ya da büyük araziler üzerinde tarım ve ormancılıkla ilgilenmektedir. Bu 
yüzdenkırsal nüfusun gelirinin düşük olması çölleşme sürecini hızlandırmaktadır. Aynı şekilde giderek gıda güvenliği ve doğal 
kaynakların doğru kullanımı azalmaktadır. Dahası, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir yerden bir yere taşınması 
farklı düzenler kurması arazi bozulumunu artırmaktadır(Resim3.6.3).

    Resim 3.6.3 : Arazi bozulumu
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3	 Tartışma Ve Sonuç

Gelecekte ÇHİ’ de ana faktörlerin bir arada kullanılması, uygun modellerin seçilmesi, çölleşme hassasiyetinin haritalanma-
sının yanısıraarazi çalışmalar ile elde edilen verilerin test edilmesi ve güncellenebilir olması çölleşme mücadele konusunda 
uygulayıcılar ve karar vericiler için önem arz etmektedir. ÇHİ’de genelde Akdeniz ülkelerinde uygulanan MEDALUS yöntemi 
öne çıkmaktadır. Bu yöntemle birlikte ülkemizin arazi varlığı, su ve toprak kaynakları, topoğrafik özellikleri, flora ve faunası, 
iklimi dikkate alındığında çölleşmeye açık alanların tespit edilip haritalanması ve uygulanabilir tedbirlerin alınması ve kapasite 
geliştirme çalışmalarıçölleşme hassasiyetinin izlenmesinde kilit noktalardır.
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Basso F.,Bove E., Dumontet S., Ferrara A., Pisante M., Quaranta G., Taberner M. (2000). Evaluating environmental sensitivity 

at the basin scale through the use of geographic information systems and remotely sensed data: an example covering the 
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Şekil-3.1 :Çölleşme Hassasiyetinin İzlenmesi (ÇHİ) Ana Faktörler ive alt değişkenleri
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KONYA İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ

Mustafa TUNÇ, Sedat YOKUŞ

Ziraat Yük. Müh., Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Konya mustafatunc@konyatopraksu.gov.tr

Özet 

Dünyanın hızla büyümesi ve değişimi ile birlikte enerjinin insanlık için varolan değeri daha da artmaktadır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları üzerine araştırmalar ve çalışmalar ise hızla artmaktadır. Konya ilinde ve bölgede güneş enerjisi üzerine yapılan 
araştırmaların ardından, araştırmacıların ilgisi bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisine de yönelmeye başla-
mıştır. Bu çalışmada Konya ili rüzgar enerjisi potansiyeli incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konya, rüzgar enerjisi, rüzgar enerjisi potansiyeli, enerji.

Wind Energy Potential of Konya

Abstract 

Along with the rapid growth and changing of the world, value of energy is further increasing for humanity. Research and studies 
on renewable energy sources are rapidly increasing. After researchs on solar energy in Konya and this region, the attention of 
researchers has been directed to begin wind energy which is a kind of renewable energy sources. In this study, wind energy 
potential in the province of Konya were examined.

Key Words: Konya, wind energy, wind energy potential, energy

1.	 GİRİŞ

Teknolojinin gelişmesiyle daha çok artan enerji talepleri gün geçtikçe farklı boyutlara ulaşmaktadır. Günümüzde enerji ih-
tiyacının büyük bir bölümünün fosil kaynaklı yakıtlardan elde edilmesi ve bu yakıtların belli miktarda rezervlerinin oluşu 
insanoğlunu yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Fosil yakıtların enerji üretirken çevreye zarar vermesi, 
araştırmacıları enerji keşfetme noktasında zararsız ve sürdürülebilir enerji keşfetmesini zorunlu kılmıştır (Canpolat, 2013).

Bugün dünyamızda yaklaşık 7 milyar insan yaşamaktadır. Bu sayı artma eğilimini sürdürmektedir. Tükenir enerji kaynakla-
rının yakın sayılabilecek bir sürede büyük oranda tükeneceği varsayıldığı için, yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulacaktır 
(Canpolat, 2013).

Enerji üretim aşamasında çevreyi kirletip, ardından temizlemek ve arıtmaktan ziyade çevreyi kirletmeyen temiz ve sürdürüle-
bilir enerji üretim sistemlerini ve kaynaklarını geliştirmek, üretilen enerjinin bir kısmının da arıtma için kullanılması yerine, bu 
enerjinin temiz üretim sistemlerinin geliştirilmesi için harcanması muhtemelen daha akılcı olacaktır (Canpolat, 2013).

Gelişmiş toplumlar, enerji gereksinimleri için maliyet ve çevre şartlarını göz önünde bulundurarak yeni ve yenilenebilir kay-
naklar aramaya yönelmişlerdir. Özellikle 1973 petrol krizi ve meydana gelen iki nükleer reaktör kazası bu tür enerji kaynak-
larına olan ilginin artmasına neden olmuştur. Bu enerji türleri; Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, Biyokütle 
enerjisi, Biyogaz enerjisi ve Dalga enerjisi olarak sayılabilir. Bugün için bu enerji türleri enerji ihtiyacını tam ve ekonomik 
olarak karşılayacak durumda değildir. Ancak gelişen teknoloji ve azalan maliyetler, gelecek için yapılan enerji varsayımlarında 
bu enerjilere büyük ölçüde yer vermektedir (Canpolat, 2013).

Elektrik enerjisi üretimi konusunda; söz konusu enerji ihtiyacını karsılarken, bir taraftan da üzerinde yaşadığımız dünyayı temiz 
tutacak uygulamaların yaygınlaştırılmasına bilimsel açıdan yaklaşmak gerekir (Turhan, 2009)

Kaynak Araştırması

Rüzgarın özellikleri, yerel coğrafi farklılıklar ve yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına bağlı olarak, zamansal ve yöresel 
değişiklik gösterir. Rüzgar hız ve yön olmak üzere iki parametre ile ifade edilir. Rüzgar hızı yükseklikle artar ve teorik gücü de 
hızının küpü ile orantılı olarak değişir (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü).
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Günümüzde rüzgar enerjisi alanında çok farklı uygulamalar yapılmış ve bu çalışmalar insanoğlunun yararına sunulmuştur. Rüz-
gar santrallerinin uygun yalıtım koordinasyonu, rüzgar santralleri ekipmanlarından beklenen ömrü elde etmek için gereklidir 
(Camm vd., 2009).

Türkiye rüzgar enerjisi yıllık teknik potansiyeli kaba bir tahminle; Türkiye’nin yıllık rüzgar enerjisi teknik potansiyelinin kara-
sal alanlar için 110 Milyar kWh ve deniz üstü alanlar için 180 Milyar kWh olduğu da belirtilmektedir (Ültanır, 1998). 

Türkiye Elektrik A.Ş.’nin faaliyet raporuna baktığımızda ise enerji talebinin 230306 GWh olduğu ve önceki yıla göre % 9,4 
artış kaydedildiği görülmektedir. Söz konusu bu rakamlar rüzgar enerjisinin önemini arttırmaktadır.

Çizelge 1.Bölgelere Göre Rüzgar Enerjisi Potansiyeli (Ural, 1994)

Bölge

Ortalama Rüzgar 
Gücü Yoğunluğu 

(W/m2)

Ortalama 
Rüzgar Hızı 

(m/s)
Akdeniz 21,36 2,45
İç Anadolu 20,14 2,46
Ege 23,47 2,65
Karadeniz 21,31 2,38
Doğu Anadolu 13,19 2,12
Güney Doğu 
Anadolu 29,33 2,69
Marmara 51,91 3,29

Şekil 2.Türkiye Rüzgar Enerjisi Atlası

Rüzgar enerjisi, günes enerjisinin bir türevidir. Bu nedenle günes enerjisi potansiyeli ile rüzgar enerjisi potansiyeli arasında 
ilişki bulunmaktadır. Güneş, dünyaya saatte yaklaşık 1.1011 MWh enerji göndermekte, bunun % 1-2’si rüzgar enerjisine dö-
nüşmektedir. Suya göre istikrarlı olan rüzgar, 30 yılda + - % 10 sapma göstermektedir (Özgür, 2002).

Rüzgarın özellikleri, yerel coğrafi farklılıklar ve yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına bağlı olarak, zamansal ve yöresel 
değişiklik gösterir. Rüzgar hız ve yön olmak üzere iki parametre ile ifade edilir. Rüzgar hızı yükseklikle artar ve teorik gücü de 
hızının küpü ile orantılı olarak değişir (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü).

Atmosferde serbest olarak yer değiştiren hava, belli bir kütleye ve rüzgar formunda hareket halinde olması nedeniyle bir kinetik 
enerjiye sahiptir. Kinetik enerji ve momentumun korunumu ilkelerinden yola çıkarak atmosferde serbest olarak hareket eden 
rüzgarın Pw: teorik gücü (rüzgar hava akışındaki mekaniksel güç=Watt), Ƿ: hava yoğunluğu (kg/m3), A: rüzgarın ilerleme yönü-
ne dik kesit alanı (m2) ve V: rüzgar hızı (m/sn) olmak üzere matematiksel ifadesi aşağıdaki gibidir.

 (YTÜ 0124730 Nolu Rüzgar ve Güneş Enerjili Sistemleri Ders Notu)
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Türkiye’de Yapılan Çalışmalar

Yokuş ve Tunç (2013), Konya ilinde güneş enerjisi potansiyelini ve uygulama alanları anlattıkları çalışmada aylık toplam or-
talama güneş enerjisi potansiyelini 2007-2011 yıllarını kapsayan dönem için incelemişlerdir. Yokuş ve Eker (2013), yaptıkları 
çalışmada Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi hakkında bilgi vermişlerdir.

Şimşek (2007), çalışmasında genel olarak; rüzgara özgü tanımlar ve rüzgar enerjisi incelemiş olup, araştırmada rüzgar enerji-
sinin Türkiye’de ve Dünya’daki durumu ile ilgili teorik ve istatistiki bilgiler verilmiştir. Özelde ise, Sivas Meraküm Tepe’ye 
ait 2005 yılı günlük rüzgar hızı verileri incelenmiştir. Bu bağlamda Meraküm Tepe’nin; rüzgar enerjisi potansiyeli ve rüzgar 
frekans dağılımı belirlenmiştir. Ayrıca bölge şartlarında kurulması tasarlanan 2300 KW ve 5 KW gücündeki iki farklı rüzgar 
türbininin üreteceği elektriğin birim fiyatı hesaplanmıştır.

Yılmaz (2007), araştırmasında Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerin sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı, rüzgar gücü, güneş-
lenme şiddeti ve güneşlenme müddeti gibi iklim parametrelerini 15 yıllık (1991-2005) bir periyotta inceleyerek modellenmesini 
gerçekleştirmiştir. Hava şartlarının modellenmesinde lineer regresyon analizini kullanmıştır. Geliştirilen modellerin hava şart-
ları ve hava şartlarının çevre ve enerji üzerindeki etkileri ile çalışmalarda kullanılabileceği sonucunu elde etmiştir.

Fırtın (2009), araştırmasında hem 3 farklı türbin modeli için 36 MW’lık bir rüzgar elektrik santrali tasarlayarak, hem de ölçüm 
noktasında tek türbin olduğunu varsayarak, yaklaşık 100’e yakın farklı durum için ölçüm yapmıştır. Sonuç olarak ölçümlerin 
türbin göbek yüksekliğinde yapılmasının gerekli olduğu görülmüş, empirik bağıntıların enerji analizlerinde ciddi hatalara sebep 
olabileceği anlaşılmıştır.

Karamanlıoğlu (2011), yaptığı çalışmada Akdeniz bölgesinde özellikle Mersin, Silifke ve Anamur bölgeleri için rüzgar santrali 
kurulumu için en uygun yer seçimini yapmış olup, her bir bölge için rüzgar güç potansiyelleri tahmin ederek, rüzgar güç potan-
siyeli en yüksek olan bölgeyi belirlemiştir. Çalışmanın önemli bir özelliği de farklı flap tasarımları ve bu sebeple oluşan farklı 
türbinler için enerji potansiyelinin hesaplanmış olmasıdır. Bu amaçla, rüzgar enerjisi santral yeri seçimi konusundaki öncelikler 
belirlenmiş, alternatifler arasında en uygun yerin seçilmesinde bulanık analitik hiyerarşi yöntemi uygulanmıştır. Seçilen bölge 
için farklı rüzgar türbin tasarımları için rüzgar güç potansiyelinin tahmin edilmesinde yapay sinir ağları yöntemi uygulanmıştır. 
Araştırmanın, Akdeniz bölgesinde özellikle Mersin, Silifke ve Anamur bölgeleri için uygulaması yapılmıştır. Bu çalışmanın so-
nucunda, Mersin, Silifke ve Anamur bölgelerinde rüzgar santrali kurulumu için en uygun yer seçimi yapılarak ve her bir bölge 
için rüzgar güç potansiyelleri tahmin edilerek, rüzgar güç potansiyeli en yüksek olan bölge belirlenmiştir. Elde edilen tahmin 
değerleri ve gerçek değerler karşılaştırılarak tahminin doğruluk gücü gösterilmiştir.

Konya’da Rüzgar Enerjisi

Şekil 2.Konya İli Rüzgar Hız Dağılımı

Şekil 3.Konya İli Kapasite Faktörü Dağılımı
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Şekil 4.Konya İlinde Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulabilir Alanlar

2.	 MATERYAL ve METOD

Çalışmamızda Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden elde edilen ve Meteoroloji 8. bölge Müdürlüğünün 1031 m rakımda, 37° 
enleminde ve 32° boylamında yer alan 17244 numaralı istasyonunda 10 m yükseklikte ölçülen Konya ilinin 2009, 2010, 2011, 
2012 ve 2013 yılına ait aylık ortalama rüzgar hızı (m/s), esme sayıları değerleri ile rüzgar yönü verileri kullanılmıştır.

Bu değerler ile rüzgarın kinetik enerjisi hesaplanmıştır. Bu hesaplama yapılırken havanın yoğunluğunu bulmak için Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğünden alınan uzun yıllara ait Konya ilinin aylara göre ortalama sıcaklık değerleri kullanılmıştır.

Ek olarak havanın yoğunluğunun 1 atm basınçta ve 15 °C’deki yoğunluğunun sıcaklık ve rakımla değişimi göz önüne alınarak 
aylara göre havanın yoğunluğu hesaplanmıştır. Havanın yoğunluğunu hesaplamak için yükseklik değeri olarak 1100 m alınmış-
tır. Bu değerler Çizelge 3’te ve 4’te görülmektedir.

Sonuç olarak 1 m2 alan için havanın 10 m yükseklikteki kinetik enerjisi watt cinsinden bulunmuştur.

Buna ilaveten türbinler kuleler üzerinde ortalama 50 m (YTÜ 0124730 Numaralı Ders Notu ve Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü) yüksekliğe yerleştirildiklerinden dolayı, Çizelge 2’deki pürüzlülük katsayılarından meteorolojik değerlerimiz hava 
alanında ölçülmüş olduğu için hava alanı baz alınarak yani pürüzsüz arazi özelliği değeri olan 0,13 seçilerek Hellman Yük-
seltme Bağıntısı ile Konya ilinde ölçüm yapılan noktada 50 m yükseklik için rüzgar enerjisi değerleri de hesaplanmıştır. Bu 
bağlantı şu şekildedir:

Burada;

Vrist = İstenen yükseklikteki rüzgar hızı (m/s)

Vrölç = Ölçülen yükseklikteki rüzgar hızı (m/s)

Hist = İstenen yükseklik (m)

Hölç = Ölçüm yüksekliği (m)

∝ = Yeryüzü pürüzlülük katsayısı

Çizelge 2.Arazi özelliklerine göre pürüzlülük katsayısı değerleri

Pürüzlülük katsayısı 
(∝) Arazi Özelliği

0,10 - 0,13 Pürüzsüz (deniz, kar, kum)
0,13 – 0,20 Az pürüzlü (kısa çim, kırsal alan)
0,20 – 0,27 Pürüzlü (ormanlar, banliyö)
0,27 – 0,40 Çok pürüzlü (şehir alanı, uzun binalar)
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3.	 SONUÇ ve ÖNERİLER

Son zamanlarda tüm dünyada ve ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmıştır ve çevre kirliliği, 
fosil yakıtların tükeniyor olması, yenilenebilir enerji kaynaklarına erişim kolaylığı gibi hususlarla birlikte yenilenebilir enerji 
kaynakları daha da önem kazanmıştır. Bu doğrultuda rüzgar enerjisi kullanımı da her geçen gün popülerliğini arttırmaktadır.

5 yıllık değerlere bakıldığında rüzgar hızının en fazla görüldüğü ay ortalama 2,36 m/s ile Temmuzdur ve en az olduğu ay ise 
1,22 m/s değeri ile Kasım ayıdır. Diyebiliriz ki rüzgarın en şiddetli estiği ay Temmuzdur ve en yavaş estiği ay ise Kasımdır. 

Ayrıca 10 m’de rüzgarın sahip olduğu ve 50 için tahmin edilen kinetik enerji değerleri de watt/m2 cinsinden Çizelge 10’da, 11 
ve 12’de verilmiştir.  10 m’de rüzgardaki kinetik enerji aylara göre ölçümün yapıldığı alanda minimum Aralık ayında ve maksi-
mum Temmuz ayında olacak şekilde 1,094991 watt/m2 ile 7,015038 watt/m2 arasında değişmektedir. Hesaplamalar sonunda 50 
m yükseklikte tahmin edilen kinetik enerji değerleri ölçüm yapılan alan için 2,051203 watt/m2 ile 11,5901 watt/m2 aralığındadır. 
Bu rüzgar hızı miktarları üzerinden şehir merkezleri için tahmin edilen değerler ise en az Aralık ayında ortalama 7,553955 watt/
m2 olarak, en fazla 48,39428 watt/m2 olarak Temmuz ayında görülmektedir. 2009-2013 döneminde Konya’nın ortalama toplam 
rüzgar enerjisi potansiyelinin aylara göre dağılımı ise çizelge 13’te watt/m2 olarak verilmiştir.

Hakim rüzgar yönü güneydir. Güney yönlü rüzgarlar daha fazladır. Sonra güney doğu yönlü rüzgarlar hakimdir.

Elde edilen sonuçların ortalama sonuçlar olduğu ve istasyondaki değerler üzerinden bu değerlerin ortalamaları dikkate alınarak 
çıkarıldığı ve rüzgara ait değerlerin ve özelliklerin noktadan noktaya değişiklik göstereceği unutulmamalıdır.

Konya’da araştırmalara devam edilmelidir, yenilenebilir enerjinin ve yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisinin önemi-
nin her geçen gün arttığı bu günlerde araştırmalar yapılmalıdır ve araştırmalar için yatırımlar mutlaka yapılmalıdır. Konya için 
uygun ya da en uygun nokta veya noktalar bulunmalıdır.

 
Çizelge 3.15 °C’de Hava Basıncının ve Yoğunluğunun Rakım ile Olan Değişimi

Rakım
(m)

Basınç
(atm)

Hava Yoğunluğu
(kg/m3)

Yükseklik Değişimi için
Basınç Oranı

0 1,000 1,225 1,000
100 0,988 1,211 0,988
200 0,977 1,197 0,977
300 0,965 1,182 0,965
400 0,954 1,168 0,954
500 0,942 1,155 0,942
600 0,931 1,141 0,931
700 0,920 1,128 0,920
800 0,910 1,114 0,910
900 0,899 1,101 0,899
1000 0,888 1,088 0,888
1100 0,878 1,075 0,878
1200 0,867 1,063 0,867
1300 0,857 1,050 0,857
1400 0,847 1,038 0,847
1500 0,837 1,026 0,837
1600 0,827 1,014 0,827
1700 0,817 1,002 0,817
1800 0,808 0,990 0,808
1900 0,798 0,978 0,798
2000 0,789 0,967 0,789
2100 0,780 0,955 0,780
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Çizelge 4.1 atm Basınç Altında Hava Yoğunluğunun Hava Sıcaklığı ile Değişimi

Sıcaklık
(°C)

Hava Yoğunluğu
(kg/m3)

Sıcaklık Değişimi için
Yoğunluk Oranı Oranı

-21 1,400 1,143
-18 1,384 1,130
-15 1,368 1,116
-12 1,352 1,104
-9 1,337 1,091
-6 1,322 1,079
-3 1,307 1,067
0 1,293 1,055
3 1,278 1,044
6 1,265 1,032
9 1,251 1,021
12 1,238 1,011
15 1,225 1,000
18 1,213 0,990
21 1,200 0,980
24 1,188 0,970
27 1,176 0,960
30 1,165 0,951
33 1,153 0,941
36 1,142 0,932
39 1,131 0,923
42 1,120 0,915

Çizelge 5.2009-2013 Döneminde Konya’nın 10 m’de Aylık Maksimum Rüzgar Hızı (m/s)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 14,4 22,1 20,5 16,9 13,3 18,5 15,4 14,9 14,9 13,8 11,8 19,0
2010 25,2 22,6 17,4 14,9 19,5 18,0 13,3 24,6 15,9 17,4 16,4 18,5
2011 18,0 20,0 12,3 20,0 15,4 22,6 11,8 15,4 16,4 17,4 15,9 18,5
2012 21,6 24,6 20,5 32,4 16,9 15,4 23,1 18,0 16,9 16,4 19,0 22,1
2013 20,5 21,6 29,8 25,2 24,6 20,5 19,0 17,4 19,0 22,6 13,3 18,5

Çizelge 6.2009-2013 Döneminde Konya’nın Aylık Maksimum Rüzgar Yönü (Yön Adı)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 SE-SSE SSW S-SSW SW NW W NW NW
WNW-
NW SSE SE-SSE S-SSW

2010 S-SSW S S SSW S SW WNW WSW SW WSW-W S S

2011 S
SSW-
SW NNW S NW WNW NW NW SSE-S

SSW-
SW NNW NNW

2012 SSE-S NW
NW-
NNW SSE S NNW-N SSE-S NW NNW E NNW

SSW-
SW

2013 NNW SSE SSW SSW SW
SSW-
SW NNW NNE NNW S NNW-N NNW
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Çizelge 7.2009-2013 Döneminde Konya’nın 10 m’de Aylık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1,3 1,9 2,0 1,7 1,7 2,0 2,4 2,1 1,8 1,4 1,3 1,2
2010 1,4 2,0 2,0 1,8 1,6 1,9 2,2 2,0 1,8 1,6 1,1 1,3
2011 1,5 1,5 1,7 2,1 1,8 2,0 2,1 2,4 2,2 1,7 1,6 1,3
2012 1,7 1,5 2,1 1,8 1,6 2,3 2,7 2,6 1,8 1,2 1,2 1,3
2013 1,7 1,4 1,7 1,7 1,5 1,9 2,4 2,2 1,6 1,6 0,9 1,1

Çizelge 8.2009-2013 Döneminde Konya’nın 50 m’de Aylık Tahmin Edilen Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) (İstasyonda)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1,6025 2,3421 2,4654 2,0956 2,0956 2,4654 2,9585 2,5887 2,2189 1,7258 1,6025 1,4792
2010 1,7258 2,4654 2,4654 2,2189 1,9723 2,3421 2,7119 2,4654 2,2189 1,9723 1,3559 1,6025
2011 1,8490 1,8490 2,0956 2,5887 2,2189 2,4654 2,5887 2,9585 2,7119 2,0956 1,9723 1,6025
2012 2,0956 1,8490 2,5887 2,2189 1,9723 2,8352 3,3283 3,2050 2,2189 1,4792 1,4792 1,6025
2013 2,0956 1,7258 2,0956 2,0956 1,8490 2,3421 2,9585 2,7119 1,9723 1,9723 1,1094 1,3559

Çizelge 9.Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Sıcaklık Değerleri (1954 - 2013)

Değer/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ortalama 
Sıcaklık (°C) -0,2 1,3 5,7 11,0 15,8 20,2 23,6 23,1 18,6 12,5 6,2 1,7
Ortalama 
En Yüksek 
Sıcaklık (°C) 4,8 7,0 12,0 17,4 22,3 26,8 30,2 30,1 26,0 19,9 13,0 6,7
Ortalama 
En Düşük 
Sıcaklık (°C) -4,0 -3,3 0,1 4,5 8,6 12,9 16,2 15,6 11,1 6,0 0,8 -2,3

Çizelge 10.Konya İlinin 10 m yükseklikte 2009-2013 Yıllarında Rüzgar Enerjisi Potansiyeli (watt/m2) 

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1,2464 3,8914 4,4398 2,6975 2,6420 4,2161 7,2111 4,8309 3,1049 1,4918 1,2464 0,9803

2010 1,5568 4,5388 4,4398 3,2021 2,2027 3,6148 5,5544 4,1731 3,1049 2,2269 0,7551 1,2464

2011 1,9148 1,9148 2,7266 5,0849 3,1363 4,2161 4,8309 7,2111 5,6689 2,6711 2,3238 1,2464

2012 2,7874 1,9148 5,1397 3,2021 2,2027 6,4122 10,267 9,1683 3,1049 0,9394 0,9803 1,2464

2013 2,7874 1,5568 2,7266 2,6975 1,8149 3,6148 7,2111 5,5544 2,1806 2,2269 0,4136 0,7551

Çizelge 11.Konya İlinin 50 m yükseklikte 2009-2013 Yıllarında Rüzgar Enerjisi Potansiyeli (watt/m2) (∝= 0,40 koşullarında)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 8,598 26,845 30,629 18,609 18,226 29,085 49,747 33,326 21,419 10,292 8,598 6,763

2010 10,73 31,311 30,629 22,090 15,195 24,937 38,318 28,788 21,419 15,362 5,209 8,598

2011 13,209 13,209 18,810 35,079 21,636 29,085 33,326 49,747 39,108 18,427 16,031 8,598

2012 19,229 13,209 35,457 22,090 15,195 44,235 70,831 63,249 21,419 6,481 6,763 8,598

2013 19,229 10,739 18,810 18,609 12,520 24,937 49,747 38,318 15,043 15,362 2,853 5,209
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Çizelge 12.Konya İlinin 50 m yükseklikte 2009-2013 Yıllarında Rüzgar Enerjisi Potansiyeli (watt/m2) (∝= 0,13 koşullarında)

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 2,334 7,289 8,317 5,053 4,949 7,897 13,508 9,049 5,816 2,794 2,334 1,836

2010 2,916 8,502 8,317 5,998 4,126 6,771 10,404 7,817 5,816 4,171 1,414 2,334

2011 3,586 3,586 5,107 9,525 5,875 7,897 9,049 13,508 10,619 5,003 4,353 2,334

2012 5,221 3,586 9,628 5,998 4,126 12,011 19,233 17,174 5,816 1,759 1,836 2,334

2013 5,221 2,916 5,107 5,053 3,399 6,771 13,508 10,404 4,085 4,171 0,774 1,414
Çizelge 13.2009-2013 döneminde Konya’nın Ortalama Toplam Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar 10 m için Rüzgar Enerjisi 50 m için Rüzgar Enerjisi
(watt/m2) (watt/m2)

∝=0,13 ∝=0,40

Ocak 2,058582 3,856262 14,20144

Şubat 2,763348 5,176472 19,06336

Mart 3,894543 7,295496 26,86708

Nisan 3,37688 6,325777 23,29591

Mayıs 2,399767 4,49539 16,55515

Haziran 4,414842 8,270152 30,45644

Temmuz 7,015038 13,141 48,39428

Ağustos 6,18761 11,59101 42,68615

Eylül 3,432897 6,430713 23,68235

Ekim 1,91129 3,580344 13,18532

Kasım 1,143896 2,142816 7,891339

Aralık 1,094991 2,051203 7,553955
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BAZI TOPRAK-SU MUHAFAZA YÖNTEMLERİNİN SARILOP İNCİR ÇEŞİDİNDE 
AĞAÇ GELİŞİMİ VE BİTKİ STRES PARAMETRELERİNE ETKİLERİ

Nilgün Tan1 Ramazan Konak1 İlknur Kösoğlu1 Aytekin Belge1 Hilmi Kocataş1
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Özet

Akdeniz Ülkeleri’nin önemli ürünlerinden biri olan incir, ülkemizde de geleneksel ihraç ürünleri içerisinde önemli 
bir yere sahiptir. Ülkemiz 90.000 tonluk dünya kuru incir üretiminin % 55-60’nı karşılamaktadır. Aydın’da kurut-
malık incir plantasyonlarının % 83’ü eğimli dağlık alanlarda yer almaktadır. Topraklar erozyon nedeni ile oldukça 
fakirleşmiş ve sulama olanağı bulunmamaktadır.

Araştırma bu nedenlerden dolayı, Aydın- İncirliova ilçesine bağlı İsafakılar köyündeki Sarılop incir çeşidinden ku-
rulmuş olan bir üretici bahçesinde 2008- 2012 yılları arasında yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme de-
senine göre kurulmuş olup, uygulamalar 5 tekerrürlü ve her tekerrür bir ağaçtan oluşmaktadır. Denemede;  kontrol, 
malç, yarım ay uygulaması, yer altı üçgülü uygulaması (Trifolium subterraneum sp.) ve plastik bent uygulaması 
yer almaktadır. Uygulamaların bazı bitki stres parametreleri (sukkulens indeks, prolin) ve ağaç gelişimi üzerine 
etkileri incelenmiştir. Yaprakların birim alanındaki su içeriğinin belirlenmesinde kullanılan sukkulens indeks değe-
rinin yarım ay uygulamasında daha düşük olduğu, yani yapraklardaki sukulentleşmenin daha az olduğu, ağaçların 
su stresinden daha az etkilendikleri saptanmıştır. Ayrıca yeraltı üçgülü uygulamasının da sürgün uzunluğu ve bo-
ğum sayısını arttırdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğimli arazi, kuru incir, sukkulens indeks.

Effect Of Some Soil And Water Protection Methods On Sarilop Fig Varieties On Tree  
Development And Plant Stress Parameter

Abstract

Fig which is the one of the most important productions of Mediterranean countries, is the traditional export produ-
ctions of Turkey. Our country hands dried figs production % 55-60 of 90.000 tons of the total production of World. 
People grove the dried figs plantation in sloping area in Aydın- Turkey. The soil of this area is poor because of soil 
erosion and there is no possibilities of the irrigation.

The research was carried out in a farmer orchard which consisted of ‘Sarılop’ dried fig cultivar, located in Isafa-
kilar village, Incirliova, Aydın, during 2008-2012 years. Trial was set according to randomized block design and 
treatments are 5 replicated such as each replication consists of a tree. İn this study treatments are control, mulch 
(natural flora), half-moon treatment, Trifolium subterraneum sp. and plastic barier. The effect of treatments on 
some of plant stress parameter such as succulence index, proline and on tree development were explored. İt was 
observed that succulence index that used to determine ratio of water in leaf is low in half moon treatment, also less 
succulence ratio and all trees affected less than water stress. İn addition it was obtained that Trifolium subterra-
neum sp.treatment  enhances shoot length and the number of nodes. 

Key words: sloping land, dry figs, sukkulens index
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1.GIRIŞ

Dünya incir üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye’nin 2013 yılı verilerine göre incir üretimi 298.914 tondur (Ano-
nim, 2014). Türkiye’nin her yöresinde yaygın olmakla birlikte, Ege Bölgesinin Büyük ve Küçük Menderes hav-
zalarındaki geniş bir alanda yoğun bir şekilde incir yetiştirilmektedir. Bu bölgedeki plantasyonların hemen hemen 
tamamı üstün kuru meyve niteliklerine sahip Sarılop incir çeşidinden oluşmaktadır. Özellikle meyve olgunlaşma 
ve kurutma mevsiminde sıcaklık ve nemin yanında, denizden nemli ve karadan kurak rüzgarların dönüşümlü es-
mesi, elde edilen kuru incirin üstün kalitede olmasını sağlamaktadır (Özen ve ark.,2007).

Aydında kurutmalık incir plantasyonlarının % 83’ü eğimli dağlık alanlarda yer almaktadır. Topraklar erozyon ne-
deni ile oldukça fakirleşmiş ve sulama olanağı genellikle bulunmamaktadır. Bu durumda önemli derecede verimde 
ve kalitede sorunlar yaşanmaktadır.

Işın ve ark.(2004) yaptıkları bir çalışmada kuru incir işletmelerinin % 93,70’inin üretimde dalgalanmalar olduğunu 
ifade ettikleri belirtilmiştir. Dalgalanmada en büyük etken olarak ise hava koşulları özellikle kuraklık nedeniyle 
üretimde yaşanan düşüşler dile getirilmiştir. Taze incir işletmelerinde yıldan yıla üretimde dalgalanma olduğunu 
belirten işletme oranı % 87,50 olarak saptanmış ve bu işletmelerin % 71,43’ünün üretimdeki dalgalanmanın nedeni 
olarak kuraklığı gösterdiği belirtilmiştir. 

Aydın ilinde incir ağaçlarında erken yaprak dökümünün nedenlerinin araştırıldığı bir çalışmada, topraktaki makro 
ve mikro bitki besin elementlerinin erken dönemde yaprak dökümü üzerine etkisinin olmadığı fakat topraktaki 
nem miktarının doğrudan etkili olduğu araştırıcılar tarafından tespit edilmiştir. İncir ağaçlarını su stresinden ko-
rumak amacıyla iklimin kurak geçtiği yıllarda Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında sulamanın gerekli olduğu 
vurgulanmıştır (Belge ve ark.,2013).

Yüzey akışıyla yağmur suyunun topraklarda muhafazasının sağlanamaması ve bitki besin elementlerinin kay-
bı nedeniyle; üreticilerin uygulayabileceği pratik uygulamalarla kuru incirin meyve verim ve kalitesinde oluşan 
kayıpları azaltmak amacıyla deneme kurgulanmıştır. Toprak ve suyu muhafaza etmek amacıyla kullanılan uygu-
lamaların bazı bitki stres parametreleri (Sukkulens indeks, Prolin) ve ağaç gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT

2.1. MATERYAL

Araştırma materyalini, İncirliova ilçesine bağlı İsafakılar köyündeki Sarılop incir çeşidinden kurulmuş olan, % 44 
eğimli arazide bulunan üretici bahçesi oluşturmaktadır. 

2.2. METOT

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuş olup, uygulamalar 5 tekerrürlü ve her tekerrür bir ağaç-
tan oluşmaktadır. 

2.2.1. Uygulamalar 

Kontrol: Üreticinin kullanmakta olduğu yöntemlere devam edilmiştir.

Malç uygulaması: Toprak ve suyu muhafaza etmek amacıyla doğal florada bulunan tek yıllık bitkiler ve çalılar 
malç materyali olarak kullanılmıştır. Mayıs ayında biçilerek toprak yüzeyinde bırakılmıştır.

Yarım ay uygulaması: Ağaç taç izdüşümü çevresinde yarım ay şeklinde, birbiri ile çakışmayan hendekler açılmış 
ve hendek içinden çıkarılan toprakla eğim yönünde hendeğin üstünde set yapılmış ve üzeri taşlarla kapatılmıştır. 
Böylece hendek içerisinde yağmur suyunun toplanması sağlanmıştır.

Yer altı üçgülü uygulaması: Yer örtücü bitki olarak tek yıllık bir baklagil türü olan Trifolium subterraneum (Yeraltı 
üçgülü) uygulanmıştır. Ekim-kasım aylarında sadece bir kez tohum ekimi (1,5 kg/da) yapılmıştır. 

Plastik bent uygulaması: 4m.uzunluğunda, 1m.genişliğinde plastik malzeme kullanılmış olup, malzemenin yak-
laşık 40 cm’ lik kısmı toprak altında kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Ağaçla bent arası toprakla doldurulmuş ve 
plastik malzemenin sağlamlığını arttırmak için demir çubuklarla destek yapılmıştır.

2.2.2. Denemede İncelenen Parametreler

• Bitki Stres Parametreleri

Ağaçların su stresi durumlarını belirlemek amacıyla Haziran- Eylül döneminde 4 ay boyunca 15 gün aralıklarla 
yaprak örnekleri alınarak sukkulens indeks ve prolin analizleri yapılmıştır.
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Sukkulens İndeks (S.İ.):

Yaprakların taze ağırlıkları, 65 ˚C sıcaklıkta 24 saat bekletme sonrasında saptanan kuru ağırlık değerleri ve birim 
yaprak alanı değerlerinin kullanılmasıyla (mg/cm²) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (Romero- Aranda and 
Syversten, 1996).

Prolin Analizi:

Taze örneklerde Bates’in (1973) kullandığı yöntem kuru örneklere modifiye edilerek yapılmış olup, denemede 
0,15 g kuru örnek kullanılmıştır.  0,15 g kuru örneğe 5 ml % 3’lük Sülfosalisilikasit ilave edilir ve Whatman 2 nolu 
filtre kağıdından süzülür. Süzüntüden 0,5 ml cam tüpe konur, üzerine 1ml glasial asetik asit ve 1ml reaktif çözel-
tiden ilave edilir. 100 oC 1 saat kaynatılan karışım hemen buz banyosuna alınır ve tüplerin içine 4 ml. tolüen ilave 
edilir. 15- 20 sn vorteksle karıştırılan örnekler oda sıcaklığına gelmesi beklendikten sonra toluenli faz alınarak 
spektrofotometrede 520 nm. dalga boyunda okunur. 

• Ağaç Gelişimi:

Ağaçlar dinlenmeye girdikten sonra ağacın vegetatif gelişmesini belirlemek amacıyla sürgün uzunluğu (cm), sür-
gün çapı (cm), sürgündeki boğum sayısı (adet)  her ağaçta 15 sürgünde dijital kumpas ile ölçülmüştür.

İstatistiki Analiz ve Değerlendirme:

İstatistiki analizler JUMP paket programıyla ve LSD testi kullanılarak yapılmıştır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

3.1. BİTKİ STRES PARAMETRELERİ

3.1.1. Sukkulens İndeks  

Yaprak sukkulensi,  yaprakların birim alanındaki su içeriğinin belirlenmesinde kullanılan önemli bir parametredir. 
Sukkulens indeksin sezon içerisinde yaprakların alınma tarihlerine bağlı olarak değişim gösterdiği ve istatiksel 
olarak %1 düzeyinde önemli olduğu tespit edilmiştir. Çizelge 1.den görüldüğü üzere 3. dönemde Sİ’ in 17,35 ile en 
yüksek değere ulaştığı ve sezon sonunda,  7. dönemde 15,51 ile en düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Uygulamaların sukkulens indeks üzerine etkisi istatiksel olarak %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Yaprak sukku-
lentleşmesinin yarım ay uygulamasında 15,98 ile en az seviyede olduğu tespit edilmiştir (çizelge 1).

Narda yapılan bir çalışmada, yaprak sukkulensi arttıkça yaprakların Ca içeriğinin arttığını ve K içeriğinin azaldı-
ğını bildirmişler; bu parametrelerin kurağa dayanımın belirlenmesinde kullanabileceğini ayrıca bitkilerde en fazla 
stresin meyve gelişim periyodunda görüldüğünü saptamışlardır (Hepaksoy ve ark., 1998).

Çizelge 1. Dönemler İtibariyle Uygulamaların S.İ. (mg/cm²) Üzerine Etkisi 

UYGULAMALAR
DÖNEMLER

1.dönem 2.dönem 3. dönem 4. dönem 5. dönem 6. dönem 7. dönem ORT.
KONTROL 16,49 16,52 16,93 16,17 16,44 16,22 15,40 16,31 b
MALÇ 16,43 16,53 17,69 16,91 16,72 16,25 15,73 16,61 a
YARIM AY 16,05 15,98 17,16 16,06 15,60 16,01 14,99 15,98 c
ÜÇGÜL 15,98 16,45 17,13 16,49 16,28 16,56 15,58 16,35 ab
PLASTİK BENT 16,23 16,45 17,85 16,07 16,12 16,37 15,85 16,42 ab

ORTALAMA 16,23 b 16,38 b 17,35 a 16,34 b 16,23 b 16,28 b 15,51 c
P uygulama:    0,0005*              
P dönem: < 0,0001*                
P Uygx dönem:    ö.d.

*: <0.01 düzeyinde, ö.d: önemli değil

Sarılop incir klonlarında yapılan bir çalışmada S.I. değerinin 9,3- 18,3 (mg/cm²) arasında değiştiği belirtilmektedir 
(Can ve ark.,1998). Bu çalışma bizim çalışma bulgularımızla paralellik göstermektedir.
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3.1.2. Prolin  

Bitki hücre ve dokularında, su potansiyelinin düşmesi ile prolin birikimi meydana gelmekte ve genel olarak bu 
birikim yaprak kuru ağırlığının % 10’na kadar ulaşabilmektedir (Lea ve Blackwell, 1993). Prolinin sezon içerisin-
de yaprakların alınma tarihlerine bağlı olarak değişim gösterdiği ve istatiksel olarak %1 düzeyinde önemli olduğu 
tespit edilmiştir.  Sezon başında yüksek seviyelerde olan prolin değerinin (3,23) 6. döneme kadar düştüğü ve 7. 
Dönemde tekrar yükselme eğilimine girdiği (2,80 µmol)  tespit edilmiştir (çizelge 2). 

İncirde sürgün gelişmesi Mart sonu-Nisan başında başlamaktadır. Sürgün uzaması, Haziran ortasına kadar devam 
etmektedir. Nisan başı- mayıs sonu tarihleri arasında; o yıl oluşan sürgünün üzerindeki yaprak koltuklarında bulu-
nan gözlerden meyve taslakları meydana gelir. Ağaçlar bir yandan sürgünlerini geliştirirken, bir yandan da mey-
velerini olgunlaştırırlar. Haziran ortasına kadar prolin miktarındaki artış (1. dönem) ve sonrasında azalma dikkate 
alınarak, özellikle kurak geçen yıllarda sulamanın bu tarihe kadar yapılmasının önemli olduğunu göstermiştir.

Çizelge 2. Dönemler İtibariyle Uygulamaların Prolin (µmol) Üzerine Etkisi

UYGULAMALAR
DÖNEMLER

1.dönem 2.dönem 3.dönem 4.dönem 5.dönem 6. dönem 7. dönem ORT.
KONTROL 2,97 2,26 1,87 1,63 1,61 1,78 2,48 2,08
MALÇ 2,78 2,24 1,66 1,63 1,56 2,07 2,93 2,12
YARIM AY 3,41 2,19 2,03 1,49 1,49 1,73 2,72 2,15
ÜÇGÜL 3,63 2,16 1,84 1,51 1,77 1,88 3,03 2,26
PLASTİK BENT 3,39 2,13 1,79 1,76 1,61 1,91 2,85 2,20

ORTALAMA 3,23 a 2,19 c 1,84 d 1,60 e 1,61 e 1,87 d 2,80 b
P uygulama: ö.d.                    
P dönem: < 0,0001*                         
P uygulama x dönem: ö.d.

*: <0.01 düzeyinde, ö.d: önemli değil

3.2. AĞAÇ GELİŞİMİ

3.2.1. Sürgün Uzunluğu (cm)

Yıllara göre ağaçların vegetatif gelişimini incelediğimizde, sürgün uzunluğunun istatiksel olarak %1 düzeyinde 
önemli olduğu tespit edilmiştir. 2012 yılında sürgün uzunluğunun 10,69 cm değeriyle en yüksek seviyede olduğu; 
2009 yılında ise 7,76 cm değeriyle en düşük seviyede olduğu saptanmıştır (çizelge 3).

Uygulamalar açısından incelediğimizde; uygulamaların sürgün uzunluğunu arttırdığı istatiksel olarak da önemli bu-
lunmuştur. Üçgül uygulamasının 9,24 cm değeriyle en yüksek değeri verdiği çizelgeden görülmektedir (çizelge 3).

Farklı doğal gübre uygulamalarının Sarılop incir çeşidinde ağaç gelişimi ve bazı taze meyve özelliklerine etkisinin 
incelendiği bir çalışmada; yeşil gübre bitkisi olarak kullanılan fiğ uygulamasının sürgün uzunluğunu kontrole göre 
önemli oranda arttırdığı belirtilmiştir (Tan ve ark., 2009). Bizim çalışma bulgularımız bu çalışmayla paralellik 
göstermektedir.

Çizelge 3. Yıllar İtibariyle Uygulamaların Sürgün Uzunluğu (cm) Üzerine Etkisi

UYGULAMALAR 2008 2009 2010 2011 2012 ort
KONTROL 7,12 5,72 7,93 9,34 10 8,02 b
MALÇ 7,69 5,66 7,95 10,24 9,6 8,23 b
YARIM AY 8,19 5,55 7,63 9,43 11,35 8,43 b
ÜÇGÜL 8,11 6,05 9,26 10,65 12,11 9,24 a
PLASTİK BENT 7,67 5,39 7,46 9,23 10,39 8,03 b
Ort. 7,76 c 5,67 d 8,05 c 9,78 b 10,69 a  
P Yıl: < 0,0001*                      
P uygulama: 0,0011*                         
P yıl x uygulama ö.d.

*: <0.01 düzeyinde, ö.d: önemli değil
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3.2.2. Sürgün Genişliği (cm)

Yıllara göre ağaçların vegetatif gelişimini incelediğimizde, sürgün genişliğinin istatiksel olarak %1 düzeyinde 
önemli olduğu tespit edilmiştir. 2011 yılında sürgün genişliğinin 1,11 cm değeriyle en yüksek seviyede olduğu 
görülmektedir (çizelge 4)

Çizelge 4. Yıllar İtibariyle Uygulamaların Sürgün Genişliği (cm) Üzerine Etkisi

UYGULAMALAR 2008 2009 2010 2011 2012 ort
KONTROL 0,99 1,04 1,01 1,14 0,99 1,03
MALÇ 1,04 1,06 1,16 1,1 1,05 1,08
YARIM AY 0,99 1,03 0,96 1,1 1,1 1,04
ÜÇGÜL 1,05 1,07 1,03 1,14 1,11 1,08
PLASTİK BENT 1,02 1,02 1,00 1,08 1,08 1,04
Ort. 1,02 c 1,04 bc 1,03 bc 1,11 a 1,07 b  
P yıl: 0,0004*                             
P uygulama: ö.d.
P yılx uygulama: ö.d.

*: <0.01 düzeyinde,  ö.d: önemli değil

3.2.3. Boğum Sayısı 
Çizelge 5. Yıllar İtibariyle Uygulamaların Boğum Sayısı (adet) Üzerine Etkisi

UYGULAMALAR 2008 2009 2010 2011 2012 ort
KONTROL 5,4 6,2 6,0 7,0 6,8 6,3 ab
MALÇ 5,6 5,8 6,2 6,4 6,6 6,1 b
YARIM AY 6,0 5,8 5,8 6,0 6,6 6,0 b
ÜÇGÜL 6,0 6,2 6,4 6,6 7,0 6,4 a
PLASTİK BENT 5,8 5,8 6,0 6,0 6,8 6,1 b
Ort. 5,8 d 6,0 cd 6,1 c 6,4 b 6,8 a  
P yıl: < 0,0001*                      
P uygulama: 0,0483**                              
P yılx uygulama: ö.d.

*: <0.01 düzeyinde, **: <0.05 düzeyinde, ö.d: önemli değil.

Boğum sayısının yıllara göre değişiklik gösterdiği istatiksel olarak %1 düzeyinde önemli olduğu tespit edilmiştir. 
2012 yılında 6,8 ile en yüksek değeri almıştır. 

Uygulamalar açısından incelediğimizde; uygulamaların boğum sayısını arttırdığı istatiksel olarak da önemli bulun-
muştur. Üçgül uygulamasının 6,4 değeriyle en yüksek değeri verdiği çizelgeden görülmektedir (çizelge5).

4. SONUÇ

Yaprakların birim alanındaki su içeriğinin belirlenmesinde kullanılan sukkulens indeks değerinin yarım ay uygu-
lamasında daha düşük olduğu, yani yapraklardaki sukkulentleşmenin daha az olduğu, ağaçların su stresinden daha 
az etkilendikleri saptanmıştır. Yarım ay uygulaması bu açıdan üreticilere önerebileceğimiz pratik bir uygulamadır.

İncir ağaçlarında meyveler o yıl gelişen sürgünler üzerinde oluşmaktadır. Bundan dolayı sürgün uzunluğu, sür-
gündeki boğum sayısı verimi etkileyen önemli parametrelerdir. Bu çalışmada yeraltı üçgülü uygulamasının sürgün 
uzunluğu ve boğum sayısını arttırdığı tespit edilmiştir.    

Haziran ortasına kadar prolin miktarındaki artış ve sonrasında azalma dikkate alınarak, özellikle kurak yıllarda 
sulamanın bu tarihe kadar yapılmasının önemli olduğu saptanmıştır.

Eğimli arazilerde ve özellikle kurak yıllarda toprakta suyun muhafaza edilmesi ve ağaca faydalı olabilmesi için, 
yeraltı üçgülü ve yarım ay uygulamalarının faydalı olduğu görülmektedir. Bu tip uygulamaların pratikte de uygu-
lanabilir olması önemlidir.
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MENEMEN SAĞ SAHİL SULAMA ALANINDA 
ARAZİ BİLGİ SİSTEMİNİN SU YÖNETİMİNDE KULLANILMASI
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Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi–Menemen / iZMİR

Bu araştırmada, Menemen Ovası Sağ Sahil sulama alanı için coğrafi bilgi sistemi kullanılarak tarımsal arazi bilgi 
sistemi oluşturulmuş ve bu sistem sulama başarılarının değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Bu amaçla; topog-
rafya haritaları ile kadastral haritalar sayısallaştırılmış, tarımsal parsellere ilişkin öz nitelik bilgileri, coğrafi bilgi 
sistemi katman mantığı içeriğinde bilgisayar ortamına yüklenmiş ve sorgulamaların yapılabileceği bir veri tabanı 
oluşturulmuştur.Türkiye’de, genel olarak büyük sulama sistemlerinin bitki su gereksinimlerinin belirlenmesinde 
ve işletilmesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen rehber kullanılmaktadır. Bu rehbere gö-
re;Menemen Ovası Sağ Sahil Sulama alanının(6247 ha) 2007 yılının sulama döneminde (Nisan-Ekim) planlanan 
bitki deseniiçin bitki su tüketimi503.61 mm ve en fazla sulama suyuna ihtiyaç duyulan Temmuz ayında ise 162 
mm,net sulama suyu gereksinimi 31.46 hm3 ve toplam sulama suyu gereksinimi 61.69hm3 olarak belirlenmiş-
tir.Sulama dönemi sonrasında gerçekleşen bitki desenine göre ise toplam su tüketimi, net ve toplam sulama suyu 
gereksinimleri sırasıyla 436.0 mm, 22.6 hm3 ve 44.4 hm3 olarak bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Arazi bilgi sistemi, su tüketimi, sulama suyugereksinimi, Menemen Ovası

Usage Of Land Information System On Water Management In Menemen Right Bank Irrigation Area

In this research, agricultural land information system by using Geographical Information System for Menemen 
right bank irrigation area is formed and this system is used for evaluation of irrigation achievements. For this 
purpose, topographic and cadastral maps are digitized, attributes information regarding agricultural parcels is lo-
aded into computer and database was created that analysis can be made. Guide defined by General Directorate of 
State Hydraulic Works is used for determining and operating crop water requirements of large irrigation systems 
in general in Turkey. According to this guide, crop water consumption in the period of April-October in 2007 in 
Menemen Right Bank Irrigation Area (6247 ha) is 503.61 mm and it is 162 mm in July which is the period for 
maximum water requirement, net irrigation water requirement is 31.46 hm3 and total irrigation water requirement 
is 61.69 hm3. Total water consumption and net and total irrigation water consumption are 436.0 mm, 22.6 hm3 and 
44.4 hm3 respectively, according to the cropping pattern after irrigation period.

Key words : Land information system, water consumption, irrigation water requirement, Menemen plain

1. GİRİŞ

Ülkeler iklim ve toprak özelliklerine göre kendilerine özgü doğal ve kültür bitkilerine sahiptirler. Geniş alanları 
gözlemleme olanağı sağlayan uydu görüntülerinden yararlanarak, doğal kaynakları daha verimli ve etkin kullana-
bilmek için; ülkelerin toprak, su, bitki desenleri ile ilgili veri tabanlarını oluşturmaları bir zorunluluk halini almış-
tır. Bunun için arazi bilgi sistemine gereksinim duyulmaktadır. Arazi bilgi sistemi; belirli bir alanda bulunan arazi 
varlıkları (toprak, su, bitki, yerleşim vb.) ve bu varlıklara ilişkin öznitelik bilgilerinin coğrafi bilgi sistemi (CBS) 
kapsamında bilgisayar ortamına aktarılması, sorgulanması ve güncellenen bilgilerin izlenmesi olarak tanımlanabi-
lir. Bu sistem, tarımsal ve çevresel yönetimde karar alıcı organlara destek olup, kendi konumlarında belirli işlerin 
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yapılmasını kolaylaştırdığı gibi, geleceğe yönelik planlama olanağı da sağlamaktadır. Tarımsal üretimin yapıldığı 
alanlarda su yönetiminin arazi koşullarına uygun bir programa göre yapılmaması; planlanan alandan daha az bir 
alanın sulanabilmesi ve birim sudan elde edilen tarımsal üretimin hedeflenenin altına düşmesi sonucunu doğur-
maktadır. Kısıtlı su ve toprak kaynaklarının kullanımının geliştirilmesi ve sürdürebilir olması için mevcut sulama 
sistemlerinin etkin işletiminin sağlanması gerekmektedir. 

Tarımsal üretim amacıyla kullanılan toprak ve su kaynaklarından verimli olarak yararlanılması, ancak etkin bir 
yönetim ile mümkün olup, bu ise güncellenebilir veri kaynaklarına sahip olmayı gerektirmektedir.Arazi Bilgi Sis-
temleri, coğrafi bilgi sistemlerinin en yoğun uygulandığı alanlardan biridir (Yomralıoğlu, 2002).Ralphs ve Wyatt 
(1998), yeni geliştirilen teknolojiler olan coğrafi bilgi sistemi ile arazi bilgi sisteminin kullanım alanlarını içeren 
çalışmalarında, bilgi paylaşımını kolaylaştırabilmek için, coğrafi bilgi sisteminden yararlanarak mülkiyet bilgile-
rine dayalı bir veri tabanı oluşturmuşlardır. 

Türkiye’de yapılan bazı çalışmalarla Kazdağları Milli Parkı, Ceylanpınar Tarım İşletmesi, Bolkar Dağları ve Ala-
dağlar Bölgeleri ile İç Anadolu Bölgesindeki bitkilerin dağılım alanları, toprak ve iklim istekleri belirlenmiştir 
(Karagüllü ve ark., 1998;Tuğaçve ark., 2001).Beyribey ve Şahin (1990), Konya Alakova sulama alanında 1989 
yılında çiftçilerin uyguladığı sulama suyu miktarı ve sulama tarihlerini göz önüne alarak sulama zamanının plan-
lanmasını, sisteme saptırılması gereken ve saptırılan su miktarlarını değerlendirmiştir. 

Droogersve ark. (2000), Gediz Nehrinin sonunda yer alan Menemen Sol Sahil Sulama Sisteminde uygun bitki de-
seni ve bitkiler arasında suyun dağıtımını değerlendirdikleri çalışmalarında, bitki deseninin sulama suyunun kısıtlı 
olduğu durumlarda tamamen bağ,  olmadığında ise bağ ve pamuk karışımından oluşmasının daha kârlı olacağı 
belirlenmiştir. Kılıç (2004), Menemen Sol Sahil Sulama sisteminin Ulucak-SasalıSekonderinde bulunan 38 adet 
tersiyer kanalın suladığı toplam 2560 hektar alan için su dağıtım modelini geliştirmeyi amaçladığı çalışmasında, 
doğrusal olmayan programlama tekniğine dayalı optimizasyon modelini kurmuş ve 1998 yılı için tüm aylardaki 
sulama suyu gereksinimini modele göre verilmesi gerekenden daha yüksek bulmuştur.

Bu çalışmada, Menemen Ovası Sağ Sahil Sulama alanına ait parsel düzeyinde sayısal özellikli alansal bilgiler ve 
bu alansal bilgilere ilişkilendirilmiş mülkiyet bilgileri ile arazi kullanım şekillerine ilişkin bilgiler, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri ortamında bilgisayara sayısal olarak yüklenmiş ve bir veri tabanı oluşturulmuştur.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1.Materyal

Araştırma, Gediz Havzasında, 38°26’-38° 40’ kuzey enlemleri ile 26° 40’-27° 07’ doğu boylamları arasında yer 
alan Menemen OvasınınSağ Sahil sulama alanında (6247 ha) gerçekleştirilmiştir. Havza, Türkiye’nin batısında, 
Gediz Irmağı ve kollarıyla sularını Ege Denizi’ne boşalttığı alanda konumlanmıştır. Sağ Sahil Sulama sistemi ise 
Menemen Ovasını ikiye bölen Gediz Nehrinin kuzeyinde yer almaktadır.Menemen Ovası, yazları sıcak ve kurak, 
kışları ise ılık ve yağışlı, mezotermal iklim tanımlaması göstermektedir. Araştırma alanının çok yıllık yağış or-
talaması 525.3 mm olup, en fazla yağış verisi 106.6 mm ile aralık ayında ölçülmüştür. Yağışların %50.07’si kış, 
%24.63’ü ilkbahar, %2.11’i yaz, 23.19’u ise sonbaharda düşmektedir. Ortalama sıcaklık 16.9 ºC, en düşük sıcaklık 
-7.6 ºC ile ocak ayında, en yüksek sıcaklık ise 44.3 ºC ile ağustos ayında gerçekleşirken; ortalama nem içeriği 
%46.3-66.9 sınırları arasında değişmektedir (UTAEM, 2008). Sağ Sahil sulama alanı içerisinde yer alan köylere 
ilişkin 1/5000 ölçekli kadastral paftalar ve bunlara ilişkin öznitelik bilgileri, yörenin iklim verileri ve bitki deseni 
araştırma materyalini oluşturmaktadır.

2.2.Yöntem

2.2.1.Veri tabanı oluşturulması

Araştırma alanına ait toprak haritaları tarandıktan sonra toprak grupları ekran sayısallaştırması yolu ile çizilmiş ve 
her bir toprak grubuna ait eğim, drenaj, bünye, erozyon, tuzluluk ve alkalilik, kayalık, taşlılık vb. temel özellikler 
öznitelik bilgisi olarak veri tabanına yüklenmiştir (Şekil 2.2.1). Parsel mülkiyet bilgileri (tapu bilgileri, kiralama 
bilgileri vs.) Menemen İlçe Kadastro Müdürlüğü’nden sağlanmış ve kadastral veriler ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, 
her bir parselde yetiştirilen bitki çeşidi veri tabanına yüklenerek araştırma alanının 2007 yılı bitki deseni harita-
sı oluşturulmuştur (Şekil 2.2.2). Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen veriler kullanılarak tarımsal 
alanlar sınıflandırılmış, sulama alanı belirlenmiş ve diğer bilgilerle birlikte değerlendirilmek üzere CBS ortamına 
oluşturulan veri tabanına yüklenmiştir. Böylece değişik uygulamalarda kullanılacak geniş kapsamlı arazi bilgi 
sistemi oluşturulmuştur.
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Şekil 2.2.1. Menemen Sağ Sahil sulama alanı farklı toprak serileri ve parseller

Şekil 2.2.2.Menemen Sağ Sahil, Yanıkköy’e ait 2007 yılı bitki deseni

2.2.2. Bitki su tüketimi ve sulama suyu gereksiniminin belirlenmesi

Türkiye’de, gerek yeni yapılacak kanal ağına ilişkin kapasitenin saptanmasında, gerekse sulama sistemlerinde 
sulama suyu gereksiniminin veya talebinin belirlenmesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve sulama 
birlikleri tarafından geleneksel tahmin yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem, sulama alanının ürün deseni ile ilgili 
bilgilerin toplanmasına, ekilecek ya da var olan çok yıllık ürünlerin su gereksiniminin belirlenmesine ve sulama 
sisteminin işletilmesinin bu hesaplamalara göre yapılmasına dayanmaktadır. 

Söz konusu işlemler süresince öncelikle, sulama alanında çiftçi beyanlarına göre bulunması olası ürünlerin gelişme 
dönemleri boyunca aylık su tüketimleri Blaney-Criddleevapotranspirasyon eşitliği yöntemine göre hesaplanmak-
tadır(DSİ, 1988). Farklı ürünler için bulunan aylık bitki su tüketim değerlerinden, o aylarda düşen etkili yağışlar 
çıkartılarak net bitki sulama suyu gereksinimi belirlenmektedir.

Ürünlerin sulama alanındaki oransal dağılımı, her ürünün aylık net bitki sulama suyu gereksinimi ile ilişkilendi-
rilerek, sulama alanının net sulama suyu gereksinimi bulunmaktadır. Bu çalışmada, sulama alanında 2007 yılında 
bulunan bitki çeşitleri ve gerçekleşen ekim alanları Menemen Sağ Sahil Sulama Birliğinin kayıtlarından,bitkilerin 
su tüketimi ve sulama suyu gereksinimlerinin hesaplanmasında kullanılan iklimsel veriler ise Uluslararası Tarım-
sal Araştırma ve Eğitim Merkezi arazisinde kurulu bulunan otomatik meteoroloji istasyonundan alınmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Menemen Sağ Sahil sulama alanında ürün deseniMenemen Sağ Sahil sulama alanında sulama sezonu 
öncesi ürün desenleri ile sulama sezonu sonunda gerçekleşen ve bu desene göre kesin ücret tahakkuku yapılan 
bitki desenleri oldukça farklılık göstermektedir (Şekil 3.1.1). Sulama öncesinde çiftçiler toplam sulama alanının 
%58’ine pamuk bitkisi ekeceklerini bildirmelerine karşın, bu oran yaklaşık %20 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu grafiksel bilgiler, sulama öncesi ve sonrası bitki deseninde ne kadar büyük farklılıklar oluştuğunun bir gös-
tergesidir. Bu durum, bitki deseni ile ilgili bilgileri içeren gerçek zamanlı verilerin, arazi bilgi sisteminde içinde, 
gerek sulama uygulamaları, gerekse arazi kullanımı konusunda kullanılmasının önemini göstermektedir.
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Şekil 3.1.1. 2007 sulama dönemi öncesi planlanan ve sonrası gerçekleşen bitki desenleri

3.2. Sulama Suyu Gereksinimi

Çalışmada, 2007 yılı sulama sezonu için Menemen Sağ sahil sulama alanı için sulama birliğince planlanan bitki 
desenine göre sulama suyu gereksinimleri Çizelge 3.2.1’de verilmiştir. Her bir bitkinin aylık net sulama suyu ge-
reksinimi, o bitkinin sulama alanı içindeki ekiliş oranı ile çarpılarak, yüzdesel olarak ifade edilmiştir. Örnek olarak; 
6247 ha olan sulama alanında mısır bitkisi, 1510 ha ile %24.17’lik bir alana sahiptir. Mısır bitkisinin temmuz ayı 
su tüketimi, 187.24 mm olarak hesaplanmıştır. Buna göre, söz konusu ay için mısır bitkisinin toplam sulama suyu 
gereksinimi içindeki payı; 187.24 mm x 0.2417 = 45.26 mm olarak bulunmuştur. 

Çizelge 3.2.1. 2007 yılı için planlanan bitki desenine göre sulama alanının su gereksinimi

Bu hesaplama yöntemine göre, Menemen Sağ Sahil sulama alanına saptırılacak su miktarının 61.69 hm3olması 
gerektiği belirlenmiştir. Ancak, sulama mevsimi öncesinde (mart ayı) toplanan bilgilerle hesaplanan sulama suyu 
gereksinimi, mayıs ayından temmuz ayına kadar, ekim oranlarındaki değişimlere bağlı olarak değişiklik göster-
mektedir. Bu değişiklikler, genellikle çiftçilerin ekecekleri ürün konusunda ekonomik nedenlerle karar değiştir-
mesine, ekim işleminin olumsuz olması sonucunda bitki çeşidini değiştirmesinden kaynaklanmakta vedeğişim 
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oranının %30’lara kadar ulaşabilmektedir. DSİ ve sulama birliği, gerek çiftçilerin bitki çeşidi değişiklik bildirile-
rini, gerekse arazide yaptıkları incelemeler sonucunda değişen bitki desenini, ekim işlemini takip eden haftalarda 
belirlemekte ve 15 Mayıs’a kadar baraj yönetimine yeniden düzenlenmiş su talebini iletmektedir. Ancak, sulama 
dönemi başladıktan sonra ve gerçek zamanlı su kullanım oranları ortaya çıktıkça, barajdan veya regülatörden 
alınan suyun daha az veya fazla miktarının saptırılmasını talep edebilmektedirler. Bunun nedeni, başta çiftçilerin 
kendi olanakları ile sulamaya devam etmeleri (birinci sulama kanaldan, ikinci sulama özel kuyulardan olacak 
şekilde) ve planlanandan daha az veya fazla su tüketen bitkilerin desene girmesi olarak açıklanabilir. Bitki dese-
nindeki değişiklikler nedeniyle bazı dönemlerde, sulama dönemi başında talep edilen su miktarına göre, dönem 
içerisindeki gerçek talep daha azolmaktadır.

3.3. Arazi Bilgi Sisteminin Su Yönetiminde Kullanılması

Araştırma öncesi ve sonrası yağış dengesizliği ve yağış azlığı gibi ortaya çıkan iklimsel değişimler, sulama sistem-
lerindeArazi Bilgi Sistemi gibi yeni teknikler yoluyla daha etkin su yönetiminin gerçekleştirileceğini göstermiştir.
Bitkilerin su tüketimlerine ve toprak özelliklerine göre sulama suyu gereksiniminin belirlenmesi, sulama sistemini 
ve su kaynağını yönetenlerin daha doğru karar almasına ve arz-talep dengesini kurabilmelerine olanak sağlaya-
caktır. Menemen Sağ sahil sulama birliğibitkilerin sulama suyu gereksiniminiortalama iklimsel verilere dayalı ve 
toprak koşullarını hiç dikkate almayanBlaney-Criddle eşitliği ile belirlemektedir. Ancak, Türkiye gibi Akdeniz 
kuşağında yer alan ülkelerde FAO Penman-Monteith eşitliği daha doğru sonuçlar vermektedir (İlbeyi, 2005). Bu 
yöntemle, yağış ve ayrıntılı iklimsel verilerle günlük olarak kıyas buharlaşma-terleme (ET0) değerleri elde edile-
bilmekte ve mevcut iklim koşullarında her bitkinin günlük potansiyel bitki su tüketimi gelişme dönemlerine göre 
farklılık gösteren bitki katsayıları ile hesaplanmaktadır. 

Bu bitki katsayıları, kıyas bitki olan çim bitkisine oranla ne kadar su tüketildiğini belirtmekte ve kıyas bitki su tü-
ketimi değeri ile çarpılarak ürünlerin aylık veya günlük potansiyel su tüketimleribelirlenmektedir.Net sulama suyu 
gereksinimi “bitki su tüketiminden yağış miktarı” çıkartılarak,toplam sulama suyu gereksinimi ise iletim kayıpları 
ve su uygulama randımanlarına göre hesaplanmaktadır. Ancak, bütün bu işlemler içinde toprak koşulları dikkate 
alınmamaktadır. Özellikle alluvial arazilerde farklı fiziksel özelliklere sahip toprak grupları bulunmakta ve bunlar 
farklı hidrolik özellikler göstermektedir. Dolayısıyla, toprak özelliklerindeki farklılıklar, alanda bulunan bitkilere 
bağlı olarak farklı sulama uygulamalarını da ortaya çıkarmaktadır. 

Belirli bir alanda aynı bitki ekili olsa bile, farklı toprak koşulları nedeniyle sulama sayıları, sulama miktarları ve 
sulama randımanları farklı olmaktadır.Tarla düzeyindekibu farklılıklar, sulama sistemine verilmesi gereken hacim-
sel su miktarını da etkilemektedir. Bu nedenle, o yılın ürün desenine göre gereksinim duyulan su miktarının belir-
lenmesinde, toprak özelliklerinin de dikkate alındığı hesaplamaların daha doğru olacağı yaklaşımı kabul edilmiştir. 

Bu çalışmada, Menemen Sağ sahil sulama alanında iklim koşulları, 2007 yılı bitki deseni ve toprak hidrolik özel-
likleri çakıştırılarak su dengesi ortaya konmuştur. Çalışmada, 2007 yılı sulama öncesi ve sonrası bitki deseni için 
Blaney-Criddle, FAO Penman-Monteith ve toprak özelliklerine dayalı olarak hesaplanan su tüketimi ve sulama 
suyu gereksinimi arasında önemli farklar bulunmuştur. Sulama dönemi öncesinde Menemen Sağ sahil sulama 
alanının tümünün sulanacağı planlanmış ancak5170.4 ha alanda tarımsal uygulama yapılmıştır. Ana ürün olan 
pamuğun ekim oranı sulama dönemi öncesinde %58.27 olacağı tahmin edilirken gerçekleşen %22.43 olmuştur. 
Sulama dönemi öncesindetoplam su tüketimi,net sulama suyu gereksinimi ve toplam sulama suyu gereksinimi 
sırasıylaBlaney-Criddle yönteminde 504 mm,31.5 hm3ve 61.7 hm3, FAO Penman-Monteith’de ise 568 mm, 35.5 
hm3 ve 69.5 hm3 net sulama suyu gereksinimi olarak tahmin edilmiştir. Sulama dönemi sonrasında gerçekleşen bit-
ki desenine göre ise toplam su tüketimi, net sulama suyu gereksinimive toplam sulama suyu gereksinimi sırasıyla 
Blaney-Criddle yöntemiyle hesaplandığında 436 mm, 22.6hm3ve 44.4 hm3, Penman-Monteith’de 511 mm, 26.4 
hm3ve 51.8 hm3 olarak bulunmuştur. 

Arazi bilgi sistemi çerçevesinde belirlenen toprak özelliklerine dayalı ve gerçek zamanlı olarak oluşturulan toprak 
nem bütçesi analizine göre toplam su tüketimi 479 mm, net sulama suyu gereksinimi 24.8 hm3 ve regülatörden 
saptırılması gereken su miktarı ise51.6 hm3 olarak saptanmıştır. Arazi bilgi sistemi,bitki deseninde sulama dönemi 
başlayıncaya kadar olan değişiklikleri değiştirme olanağı sağladığından, daha gerçekçi sulama suyu gereksinimi 
tahmini yapmamıza olanak sağlamıştır. Meteorolojik kuraklık nedeniyle 2006-2007 su yılında sisteme sadece 
35 gün (25 Haziran-31 Temmuz) ve 14.9 hm3 su saptırılmıştır.Temmuz ayında sisteme saptırılan suyun farklı 
yöntemlere göre belirlenen toplama sulama suyu gereksinimleri karşılama oranları Çizelge 3.3.1’de gösterilmiştir.
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Çizelge 3.3.1. Temmuz ayında sisteme saptırılan suyun gereksinimi karşılama oranları

2007 yılında sisteme saptırılan sulama suyunun söz konusu yöntemlere göre belirlenen toplam sulama suyu gerek-
sinimlerini karşılamadığı görülmüştür. Bu yılda talebin karşılanmaması 2007 yılının ekstrem bir yıl olmasından 
kaynaklanmaktadır. Çizelge 4’den de anlaşılacağı gibi, bitkilerin sulama suyu tüketimlerinin doğru olarak tahmin 
edilmesi yanında, sulama dönemi başlamadan ürün deseninin kısa sürede güncellenmesi sulama sisteminin su 
gereksiniminin belirlenmesinde birincil etmen olarak karşımıza çıkmaktadır.
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ÖZET

Hidrolojik döngünün önemli bir parametresi olan yağış, birçok hidroloji uygulamasında en önemli girdi faktörünü 
oluşturmaktadır. Yağış miktarının yersel ve zamansal değişiminin havza ölçeğinde incelenmesi ve değerlendi-
rilmesi bu bağlamda hidrolojide yaygın uygulama alanına sahiptir. Kocadere Havzası’nda yürütülen hidrolojik 
araştırma kapsamında elde edilen verilere dayalı olarak yağışların belli başlı karakteristik özellikleri ile havzada 
kaydedilen yağışların dağılımı bu çalışmada incelenmiştir. Toplam alanı 11.366 km2 olan havzada farklı yükselti ve 
yöneyde üç noktada yer alan yağış istasyonlarında 1987-2012 yılları arasında yağışlar kaydedilmiştir. Bu periyotta 
havza yıllık ortalama yağış miktarı 603.1 mm’dir. Havzada yağışların çok boyutlu tanımlanmasında önemli bir 
yöntem olan DAS analizi uygulanmış, elde edilen DAS eğrilerine göre yağışın havzada bir uçtan öbür uca homojen 
dağıldığı belirlenmiştir. Yağışın en düşük değerlerde olduğu haziran-eylül döneminde DK oranı %100’ün üzerin-
dedir, bu da yıllar arası değişkenliğin çok yüksek olduğunu göstermektedir. İlkbahar, sonbahar ve kış mevsimi 
için DK oranları düşük seyrederken, en kurak mevsim olan yaz döneminde DK oranı yaklaşık %82 değerindedir.  

Anahtar Kelimeler: Balıkesir, Bigadiç, Kocadere Havzası, yağış değişimi, DAS

Spatial, Temporal Variation of the Rainfall Amounts and Intensity inBalıkesir-Bigadiç 
Kocadere Creek Catchment

ABSTRACT

Rainfall, which is an important parameter of hydrological cycle, constitutes the most important input factors in 
many hydrological applications. In this context, examining and assessment of the spatial and temporal distribution 
of rainfall at the basin scale has widespread applications in hydrology. In this study, the major characteristics of 
rainfall and the distribution of recorded rainfall which were obtained from hydrological research conducted in 
Kocadere Creek Basin was examined. The total area of the Catchment is 11,366 km2 and rainfall was recorded 
between the years of 1987 to 2012 in 3 rainfall stations which were located at different altitudes. In this period, 
the average annual rainfall in the basin is 603.1 mm. DAD analysis, which is an important method for identifying 
multi-dimensional rainfall in the basin was applied and it was determined that according to DAD curve in the 
basin from one end to other end uniformly distributed. In the June - September period which is the lowest level of 
rainfall, ratio of DC is above %100 and it shows that the variability is very high inter-annual. For spring, autumn 
and winter seasons DC ratios are lower but during the summer period, which is the driest season, DC ratio is nearly 
%82. 

KeyWords: Balıkesir, Bigadiç, Kocadere Creek Catchment, rainfall variation, DAD
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1. GİRİŞ

Yağış değişkenliğini incelemek ve analiz etmek hidrolojide yaygın bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Türkeş 
(1990)’a göre, Yağış değişkenliği uzun yıllara ait yağış gözlemlerindeki yıllar arası değişmeler olarak tanımlan-
maktadır.Yağış zamansal ve mekânsal olarak iklimin en fazla değişkenlik gösteren elemanıdır. Bu değişkenlik 
kurak-yarı kurak ve karasal iklimlerin en belirgin özelliğidir (Ölgen, 2010).

İklim değişikliğinin özellikle dağlık alanlarda hidroloji ve o bölgenin iklimi üzerinde etkili olduğu ve hatta dağlık 
alanların bu etkiye oldukça duyarlı olduğu savından yola çıkılarak, Güney Ekvador Andes dağlık bölgede yağışın 
yersel ve zamansal değişkenliğinin araştırıldığı bir çalışmada, istasyonlar arası mesafe 4000 m’den daha az oldu-
ğunda yağış istasyonlarının güçlü korelasyon sergilediği, 4000 m’den daha büyük mesafe söz konusu olduğunda 
korelasyonun çok düşük olduğu belirtilmiştir (Buytaert et al.,2006).

Türkeş (2011)’e göre , Türkiye için geliştirilen yağış rejimi sınıflandırmasına göre, en yüksek yağışın kışın, en 
düşük yağışın yazın kaydedildiği Akdeniz yağış rejimi tanımlamasına, Kocadere Havzası ve içinde yer aldığı böl-
ge örneğini verecek olursak, uzun yıllık ortalamaya göre tipik olarak en yağışlı ay aralık (98,2 mm), en kurak ay 
ağustos ayı (3,8 mm)’ dır. 

Türkiye’deki istasyonların çoğunu kapsayan bir çalışmada, 1970’li yıllardan başlayarak ortalamanın altındaki ya-
ğışların birbirini daha fazla izlediği, daha az değişken bir gidiş sergilediği belirlenmiştir (Türkeş ve Acar Deniz, 
2011).

Bu çalışmada Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yer alan Kocadere Havzası’nda 3 yağış istasyonu verisi kullanılmıştır. 
1987-2012 yıllarını kapsayan 26 yıllık periyotta yağışların aylık, mevsimlik ve yıllık değişimi incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT 

Araştırma havzası olan Kocadere Havzasında yağışların miktar, yer ve zaman bakımından dağılımlarını incele-
yebilmek ve havza ortalama yağışını saptamak amacıyla, havzada kurulu Yağcıbedir (R1, 310.0 m), Kargın (R2, 
650.0 m) ve Durasılar (R3, 530.0 m) yağış istasyon verileri bu çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Kocadere 
Havzasında yağış ölçümleri 1987 su yılında başlamış, 2012 su yılında bitmiştir.

Susurluk Büyük Akarsu Havzası içinde yer alan Kocadere Havzası güney-kuzeybatı yönünde olup, enlemi 
39o25’12’’ N, boylamı 28o 11’52’’ E dir. Havza topoğrafik haritası Şekil 2.1’de verilmiştir. Havza 11,366 km2 alana 
sahip olup, havza maksimum yüksekliği 737.0 m, havza minimum yüksekliği 255.0 m., havza ortalama eğimi ise 
% 27.29 dir. Arazi kullanma kabiliyetleri bakımından VII, VI, IV ve II. sınıf topraklar hakimdir. Arazi kullanım 
türleri ise mera, funda, orman (meşe-çamfıstığı), nadassız kuru tarım şeklindedir.

Araştırma havzasına en yakın Meteoroloji Genel Müdürlüğü istasyonu olan, bölgedeki Bigadiç İlçesi meteoroloji 
istasyonuna ait bazı uzun yıllık (1971-2011) iklim değerlerine göre Ortalama sıcaklık 14.4 oC olup en yüksek sı-
caklık 43.5 oC ile haziran ayında, en düşük sıcaklık ise -17.0oC ile şubat ayında görülmüştür (MGM, 2012).

Şekil 2.1 Kocadere Havzası Topoğrafik Haritası

İstasyonlarda ölçülen yağış değerleri nokta değerleridir. Bu nokta değerlerinden yararlanarak havza alansal ortala-
ma yağışları; aritmetik, Thiessen ve Isohyetal metotlarıyla hesaplanmıştır(Soykan ve Önal,1986b). Her üç metoda 
göre havzanın uzun yıllık yağış ortalaması sırasıyla;  603.1, 605.0, 604.4 mm olmuştur. Havzaya ait thiessen poli-
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gonları Şekil 2.1’de gösterilmiş olup, yağış istasyonlarının thiessen ağırlık katsayıları; R-1: %35,54, R-2: %18,09 
ve R-3: % 46.37’dir.

Havza yağışlarının standart zaman aralıklarında belirli bir alan üzerinde bıraktıkları maksimum yağış derinlikle-
rinden faydalanarak havzanın 15; 30; 45 dakika ile 1.0; 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 ve 12.0 saatlik  derinlik–alan–süre (DAS) 
eğrileri çizilmiştir. Bunun için önce standart zaman aralıklarında maksimum yağış derinliği oluşturan yağışın hav-
zada dağılımını gösteren isohyetal haritası ve isohyetal analiz çizelgesi hazırlanmış, zaman dilimlerindeki yağış 
derinlikleri alana karşı noktalanmış ve bu noktalar birleştirilerek DAS eğrileri çizilmiştir.

3 adet istasyondan elde edilen yağışların farklı zaman serilerinde değişkenliğini belirlemede değişim katsayısı 
aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmıştır (Türkeş, 2010).

100×=
s

s

P
DK σ                    (1)

 DK değişim katsayısı (%), sP  bir istasyondaki uzun dönemlik ortalama yağış değeri, sσ  aynı istasyona ait uzun 
dönemlik ortalama yağışın standart sapmasıdır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Havzada yer alan üç adet yağış istasyonundan alınan verilere dayalı olarak 1987-2012 periyodu için havza yıllık 
ortalama yağışı, aritmetik metotla 603.1 mm, Thiessen metodu ile 605.0 mm ve isohyetal metotla 604.4 mm olarak 
hesaplanmıştır. 

Araştırma süresince en fazla yıllık toplam yağış 885.2 mm ile 2010 su yılında kaydedilirken, en az yağış 365.4 mm 
ile 2007 su yılında kaydedilmiştir.

Havza yağışlarının aylara göre dağılımı incelendiğinde, 26 yıllık ortalamaya göre aralık ayı en fazla yağışlı ay 
(98.2 mm) olmuştur. Aralık ayı ortalama değeri yıllık toplam yağışın % 16.28’ini oluşturmuştur.

Havzada 26 yıllık dönemde kaydedilen en yüksek günlük maksimum yağış miktar,ı 1999 su yılı ekim ayında R-2 
istasyonunda ölçülen 110.3 mm’dir.

Havzanın yağışlı gün sayıları yıllara göre farklılıklar göstermiştir. Havza ortalaması olarak en fazla yağışlı gün 
2010 su yılında 122 gün, en az yağışlı gün ise 2007 su yılında 75 gün olurken, uzun yıllık ortalama yağışlı gün 
sayısı 105 olarak ölçülmüştür. Günlük 25 mm ve üzerindeki yağışlar incelendiğinde bu derinlikteki yağış sayısı en 
çok 2002 su yılında (11 gün) gözlenmiştir.

KocadereHavzası’nda 26 yıllık periyotta her üç yağış istasyonunda kaydedilen yıllık toplam yağışlar değerlendi-
rildiğinde birbirinden olanmesafesi 4,5 km den daha az ve farklı yükseklikde olan her üç istasyon arasında yüksek 
bir korelasyonun olduğ ubelirlenmiş, pearson korelasyon katsayısı 0,90’dan büyük belirlenmiştir. Bu da istasyon-
ların birbirinden uzaklığının 4,5 km den az olduğu bölgede mesafenin düzensiz topoğrafyaya sahip bölge için 
oldukça küçük ve tipik olduğunu göstermektedir.

Havzada 1987-2012 suyıllarında her üç istasyonda kaydedilen tüm yağışlar incelenerek standart zaman aralıkların-
da (5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 360, 1440 dak.) düşen maksimum yağış miktarları ve şiddetleri yağış 
istasyonlarına göre değerlendirilmiştir. 26 yıllık periyotta 5 dak.’lık maksimum yağış, 03.01.1987 tarihinde R3  
istasyonunda kaydedilmiş, bu süredeki yağışın şiddeti 244,8 mm/h olmuştur. 10, 15, 30 dakikalık maksimum 
yağışlar13.06.2011’de kaydedilmiş ve şiddetleri sırasıyla; 176,4, 175,2, 142,8 mm/h olmuştur. 45, 60 dakikalık 
maksimum yağışlar 13.06.2011’de R2 istasyonunda kaydedilmiş, yağış şiddetleri sırasıyla 81,9, 62,4 mm/h olmuş-
tur. 90, 120, 360 dakikalık maksimum yağışlar 28.10.1998’ de R2 istasyonunda kaydedilmiş, şiddetleri sırasıyla; 
44,4, 38,0, 16,4 mm/h, 1440 dakikalık maksimum yağış ise 22.12.1987 de R3 istasyonunda meydana gelmiş, yağış 
şiddeti 4,7mm/h olarak belirlenmiştir. 

Havzada kaydedilen yağışların çok boyutlu tanımlanmasını sağlamak için DAS analizi yapılmıştır. Bu kapsamda 
tüm yağışlar incelenmiş ve şiddetli yağışların zamansal dağılımları dikkate alınarak bu çalışma için 27-28/10/1998 
tarihinde gerçekleşen 24 saatlik yağış analiz edilmiş ve DAS eğrileri çıkarılmıştır.Belirlenen periyottaki yağışın 
istasyonlara göre maksimum derinlikleri Çizelge 3.1 de, DAS eğrileri ise Şekil 3.1’de verilmiştir. DAS analizi, 
değişik süreli yağışların havzada bir uçtan öbür uca homojen dağıldığını göstermiştir.
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Çizelge 3.1Kocadere Havzası DAS Eğrileri için Seçilmiş Yağış Verileri

Tarih
S ü r e 
(dak.)

Yağış miktarları (mm)
R1 R2 R3

28.10.1998

15 16,0 20,4 20,7
30 26,4 30,3 29,8
45 34,3 38,9 41,1
60 40,4 46,2 52,7
120 68,0 76,0 72,6
180 94,7 79,5 86
240 98,4 82,5 87,9
360 102,2 83,2 94,7
720 104,4 83,6 95,9
1080 105,4 86,4 96,1
1440 110,6 110,3 106,9

Şekil 3.1KocadereHavzasıiçin 27-28.10.1998 tarihliyağışın DAS eğrileri

Yağışların araştırma süresince mevsimlere göre dağılımı; % 39.5 kış, % 29.1 ilkbahar, % 25.2 sonbahar, % 6.2 yaz 
ayları şeklinde olmuştur. Havzada en yüksek günlük yağış R-2 istasyonunda 1999 su yılında 110.3 mm ile ekim 
ayında ölçülmüştür. Havzada kaydedilen yağışların zamansal değişimi incelendiğinde yağışlar yıllık döngü içinde 
ağustosta minimum değere ulaşmakta ve sonra hızla aralık ayına kadar artarak maksimum değere ulaşmaktadır. 
Aralıktan sonra bir miktar düşüş gözlense de toplam yağışın %41,2 si bu dönemde (eylül-aralık) kaydedilmiştir. 
Karakteristik olarak toplam yağışın % 50’sinden fazlası aralık-nisan ayları boyunca meydana gelmiştir (Şekil 3.2).

Şekil 3.2 Havzada 1987-2012 periyodu için aylık ortalama yağışların yıllık döngüsü

Havzada aylık ve mevsimsel zaman serilerine ait ortalama, standart sapma ve değişim katsayısı hesaplanmış ve 
çizelge 3.2’de verilmiştir. Yağışın en düşük değerlerde olduğu haziran-eylül döneminde DK oranı %100’ün üze-
rindedir, bu da yıllar arası değişkenliğin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Türkeş (2011), Manisa ve Akhisar 
yörelerinde aylık ve mevsimlik toplam yağış dizilerindeki yıllar arası değişenliğin çok yüksek olduğunu, benzer 
şekilde haziran-eylül döneminde DK oranlarının %100’ün çok üzerinde olduğunu belirtmiştir. Havzada aylık top-
lam yağışın en yüksek olduğu aralık ayında DK oranı %51,0 olmuştur (Çizelge 3.2).

ilkbahar, sonbahar ve kış mevsimi için DK oranları düşük seyrederken, en kurak mevsim olan yaz döneminde DK 
oranı yaklaşık %82 değerindedir. 26 yıllık araştırma periyodu için yıllık zaman serisinin ortalaması 603,1 mm, StS 
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değeri 140,8 mm ve DK oranı %23,3 olmuştur. 

Çizelge3.2 Havzada aylık ve mevsimsel zaman serilerine ait ortalama, standart sapma ve değişkenlik katsayıları

Zaman serisi Ort. (mm) Yıllık Yağışın %’si
Stand. Sapma 

(StS) (mm)
Değişim Katsayısı 

(DK)
Eylül 24,0 3,98 27,4 113,9
Ekim 52,9 8,77 43,8 82,7
Kasım 73,6 12,20 38,6 52,4
Aralık 98,2 16,28 50,1 51,0
Ocak 72,2 11,97 52,7 72,9
Şubat 75,0 12,44 55,0 73,4
Mart 68,9 11,42 38,4 55,6
Nisan 62,8 10,41 29,7 47,2
Mayıs 39,8 6,60 38,5 96,8
Haziran 24,0 3,97 28,0 116,8
Temmuz 7,7 1,27 10,6 138,4
Ağustos 3,8 0,64 5,3 138,4
Sonbahar 150 24,9 60,3 40,0
Kış 245,3 40,7 103,7 42,2
İlkbahar 171 28,4 48,8 28,5
Yaz 36,8 6,1 30,2 81,9
Yıllık 603,1 140,8 23,3

Yıllar arası değişkenliğin ölçüsü olan %23,3 DK oranı havza için, Türkeş, (1990)’a göre kurak ve yarı kurak alan-
lar ile nemli alanları ayıran %25 DK sınırının altında belirlenmiştir (Ölgen, 2010). 

4. SONUÇ

Çalışmada, Balıkesir-Bigadiç Kocadere Havzasında 1987-2012 yıllarını kapsayan dönemde kaydedilen yağışların 
aylık, mevsimlik ve yıllık değişimleri irdelenmiştir. Yağışın en düşük değerlerde olduğu haziran-eylül döneminde 
DK oranı %100’ün üzerindedir, bu da yıllar arası değişkenliğin çok yüksek olduğunu göstermektedir. İlkbahar, 
sonbahar ve kış mevsimi için DK oranları düşük seyrederken, en kurak mevsim olan yaz döneminde DK oranı 
yaklaşık %82 değerindedir. 

Havzada yağışların çok boyutlu tanımlanmasında önemli bir yöntem olan DAS analizi uygulanmış, elde edilen 
DAS eğrilerine göre yağışın havzada bir uçtan öbür uca üniform dağıldığı belirlenmiştir. 

Birbirinden olan mesafeleri 4.5 km den daha az ve farklı yüksekliklerde olan her üç istasyon verisi arasında yük-
sek bir korelasyonun olduğu saptanmıştır. Ancak bölgesel olarak dağlık topoğrafyaya sahip alanda yöney, eğim, 
coğrafik lokasyon gibi parametrelerle yağışlar arasında çoklu değerlendirmeye ihtiyaç vardır.
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YEREL VE ISLAH EDİLMİŞ HAVUÇLARIN TÜKETİCİ TERCİHİ  
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Semih KİRACI

TKDK, Karaman İl Koordinatörlüğü, semihkiraci@hotmail.com

Özet

Tüketici tercihi, üretici ve satıcıların üzerinde durduğu önemli özelliklerden birisidir. Bu çalışmanın amacı farklı 
genotipteki havuç çeşitlerinin tüketici tercihi üzerine etkisini belirlemektir. Denemede turuncu kök renkli Nan-
tindo, Maestro, Bolero, Berlikum, Amsterdam 2, Tarenco F1; turuncu-kırmızı kök renkli Paris market; sarı kök 
renkli Yellow inter çeşitleri ile mor kök renkli Mor havuç popülasyonu kullanılmıştır. Tüketici tercihini etkileyen 
duyusal özelliklerden dış renk, iç renk, sululuk, gevreklik, lezzet, tatlılık ve acılık özellikleri incelenmiştir. Islah 
edilmiş turuncu renkli havuçların tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği, sarı renkli havuçların ise daha az 
tercih edildiği tespit edilmiştir. Havucun incelenen duyusal özelliklerinden iç ve dış rengi (r=0.81);sululuk ve iç 
rengi (r=0.57); tatlılık ve lezzet (r=0.72); lezzet ve gevreklik (r=0.53); lezzet ve sululuk (r=0.68) arasında pozitif 
korelasyon, acılık ve tatlılık (r=-0.22) arasında ise negatif korelasyon tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Tüketici tercihi, havuç, çeşit, duyusal özellikler, Daucus carota

Local And Improved Carrots Of A Research On Consumer Prefence

Abstract: 

Consumer prefence the manufacturer and sellers is one of the important features which stands on. The aim of this 
work was to determine impact on consumer prefence various carrot cultivars of different genotype. Orange root 
color Nantindo, Maestro, Bolero, Berlikum, Amsterdam 2, Tarenco F1; orange-red root color Paris market; yellow 
root color Yellow inter and purple root color Purple carrot population were used in the experiment. Affecting con-
sumer prefence, sensory properties external root color, internal root color, juiciness, crispness, taste, sweetness and 
bitterness were investigated. Improved oronge of carrots by consumers more preferred, yellow carrots which was 
preferred less were determined. Examination of the sensory properties of carrot internal and external root color 
(r=0.81);juiciness and internal root color (r=0.57); sweetness and taste (r=0.72); taste and crispness (r=0.53); taste 
and juiciness (r=0.68) pozitive correlation and between bitterness and sweetness (r=-0.22) negative correlation 
was detected.

Key words: Consumer prefence, carrot, variety, sensory properties, Daucus carota

1. Giriş

Apicaceae familyasının bir üyesi olan havuç yenilebilir kökü için bütün dünyada yetiştirilmektedir (Punja ve ark., 
2007). Havuç cinsi bütün dünyada yayılmış 20 türü içermekte fakat türlerin çoğu Akdeniz bölgesi çevresinde bu-
lunmaktadır. Cins içindeki diğer üyelere rağmen, Daucus carota Asya orijinlidir (Simon ve ark., 2008). Daucus 
carota L. için genellikle Afganistan’ın genetik farklılığın merkezi olduğu kabul edilmekte ve bu yüzden Afganis-
tan başlıca tohum dağılım merkezidir (Peterson ve ark., 1986).

Islah edilmiş havuçlardaki turuncu rengi β karoten,  kırmızı rengi likopen, mor rengi antosiyanin, sarı rengi ksanto-
fil vermektedir. Havuç köklerinde pigmentasyon eksik olduğu zaman veya bu çeşitli pigmentlerin miktarı nispeten 
düştüğünde, havuçlar beyaz veya çok soluk turuncu ve sarı görünebilirler (Simon ve Goldman, 2007).

Havuç dünyanın çoğu ülkesinde genellikle birincil sebze olarak kabul edilmektedir (Rubatzky ve ark., 1999). 
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Sebzelerde duyusal değerlendirme çeşitlerin kalite özellikleri hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. Duyusal 
özellikler tüketici memnuniyetini belirleyen temel faktördür (Szymczak ve ark., 2007). Havuç lezzeti ile ilgili 
araştırmalarda, kimyasal ve duyusal analizler arasında korelasyon olduğu bildirilmiştir (Alasalvar ve ark., 2001; 
Kjeldsen ve ark., 2003). Çalışmamızda da tüketici memnuniyetini etkileyen duyusal özelliklerden dış renk, iç renk, 
sululuk, gevreklik, lezzet, tatlılık ve acılık gibi özelliklerin yerel ve ıslah edilmiş havuçların tüketici tercihi üzerine 
etkisi araştırılmıştır. 

2. Materyal ve Metot

Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak Konya Toprak Su ve Çölleşme Araştırma 
İstasyonu Merkezinde 2010 ve 2011 yıllarında yürütülmüştür. Denemede turuncu kök renkli Nantindo, Maestro, 
Bolero, Berlikum, Amsterdam 2, Tarenco F1; turuncu-kırmızı kök renkli Paris market; sarı kök renkli Yellow inter 
çeşitleri ile mor kök renkli Mor havuç popülasyonu kullanılmıştır. Tohumlar denemenin yürütüldüğü her iki yılda 
da 15 Mayıs tarihinde deneme arazisine elle ekilmiştir. Havuç tohumları sıra arası 10 cm, sıra üzeri 2 cm olacak 
şekilde 3 sıralı olarak ve 1 m2’de 90 kök bulunacak şekilde ekilmiştir. Denemede damla sulama sistemi kullanıl-
mıştır. Hasat esnasında çeşit özelliklerini gösteren ve tüm bitkileri temsil edecek şekilde her çeşidin tekerrüründe 
6 bitki olacak şekilde alınan havuç örnekleri depo sıcaklığı 0-1ºC, nem içeriği %99 olan soğuk hava deposunda 
depolanmıştır.

Duyusal özellikleri test edilecek havuçlar yıkanmış, soyulmuş, her bir havucun taç ve uç kısmından 1 cm’lik kısmı 
çıkartılmıştır. Her bir paneliste 1-2 cm3 olarak dilimlenen havuç örnekleri beyaz plastik kapta, oda sıcaklığında 
servis edilmiştir. Panelistler 28-70 yaş aralığında, dokuz erkek altı bayan olmak üzere toplam on beş kişiden 
oluşturulmuştur.  Panelistlere ıskalayı tanıtmak için her özellik ayrı ayrı ele alınmış ve kategori ölçeği olan düşük 
(0) ve yüksek (9) yoğunluğa göre değerlendirilmiştir (Çizelge 1). Örnekler tüm değerlendiriciler tarafından 3 kez 
değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri JAMP paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. ANOVA testi ile varyans analizi yapılmış ve ortalamalar arasındaki farklılıklar Tukey HSD 
testi ile α=0.05 analiz edilmiştir. 

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma

Farklı renkli havuç çeşitlerinin duyusal ve organoleptik özelliklerinin tüketici tercihi üzerine etkisini araştırdığımız 
çalışmamızda tüketici tercihini etkileyen özellikler bakımından çeşitler arasında farklılıklar tespit edilmiştir (Çi-
zelge 2). Meyveler ve sebzeler çeşitli renklere sahip olup, renkler çekiciliği arttırmaktadır.  Renk duyusal özellikle-
ri yönünden ele alındığında tüketici tercihi açısından, gıdanın çekiciliğinde önemli bir rol oynamaktadır (Anonim, 
2011). Dış ve iç renk bakımından turuncu ve mor renkli havuçlar panelistler tarafından en yüksek skoru almışlar-
dır. Dış renk bakımından Bolero iç renk bakımından Berlikum en fazla beğeni alan çeşit olmuştur. Turuncu-kırmızı 
kök renkli Paris market; sarı kök renkli Yellow inter incelenen renk özelikleri bakımından son grubu oluşturmuştur. 
Paris market ve Yellow inter çeşitlerinin tüketici tercihinde son sırada yer almasını tüketici aşinalığının olmaması 
olarak açıklayabiliriz. İç ve dış renk arasında r=0.81 kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir. 

Sululuk özelliği bakımından turuncu renkli havuçlar ilk sıralarda yer almışlardır. En fazla tercih edilen çeşit Ams-
terdam 2 olmuştur. Bu çeşidi Tarenco F1, Berlikum ve Maestro takip etmiştir. Sululuk ve iç renk arasında r=0.57 
oranında ilişki tespit edilmiştir. İncelenen gevreklik özelliği bakımından istatistiki yönden anlamlı bir fark ortaya 
çıkmamış ve en gevrek çeşit olarak Tarenco F1 tespit edilmiştir.  

Lezzet havuç kalitesini değerlendirmede en önemli özelliklerinden birisidir (Gills ve ark., 1999). Lezzet bakımın-
dan en fazla tercih edilen havuçlar Bolero ve Tarenco F1 çeşitleri olmuş ve turuncu renkli havuçların tamamı ile 
birlikte Mor havuç aynı grup içerisinde yer almıştır. Tatlılık özelliği bakımından Maestro en yüksek skoru alan 
havuç olarak tespit edilmiştir. Paris market ve Yellow inter çeşitleri en düşük skoru alan çeşitler olarak belirlen-
miştir. Tatlılık ve lezzet arasında r=0.72 oranında yüksek ilişki; lezzet ve gevreklik arasında r=0.53 oranında ilişki; 
lezzet ve sululuk r=0.68 arasında ilişki tespit edilmiştir. Farklı genotipdeki havuç çeşitlerinin duyusal kalitesini 
belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada da havuç lezzeti ve sululuk ile havuç lezzeti ve gevreklik arasında po-
zitif ilişki belirlenmiştir (Szymczak ve ark., 2007). Bulgularımızın diğer araştırıcıların bulguları ile paralel olduğu 
gözlemlenmektedir. 

Acılık özelliği bakımından en yüksek skoru alan çeşidin Yellow inter olduğu tespit edilmiştir. Acılık bakımından 
Tarenco F1 ve Bolero en düşük skoru almış ve en fazla tercih edilen çeşitler olarak saptanmıştır. Acılık ve tatlılık 
özellikleri arasında r=-0.22 oranında negatif korelasyon tespit edilmiştir. 
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4. Sonuç

Bu çalışmada farklı renkli havuç çeşitlerinin tüketici tercihi üzerindeki etkisi tespit edilmiştir. Turuncu ve mor 
renkli havuçların tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği tespit edilmiştir. Havuç çeşitlerinin tüketici tercihi 
hakkında yapılmış çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu konuda yapılmış ve yapılacak çalışmaların artması 
ile tüketici tercihinin nasıl olduğu daha iyi anlaşılacak ve tüketicinin talep ettiği kalite özelliklerini içeren havuç 
çeşitlerinin geliştirilmesinde ıslah çalışması yürüten araştırmacılara yol gösterecektir.
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Çizelge 1. Havucun duyusal özelliklerini tanımlama ve yorumlama (Haglund ve ark., 1999; Da Silva ve ark., 2007)

Duyusal özellik Tanımlama ve yorumlama
Dış renk Renk yoğunluğu;                         Düşük renk = 0, Yüksek renk = 9
İç renk Renk yoğunluğu;                         Düşük renk = 0, Yüksek renk = 9
Sululuk Çiğnendiği zaman ağızda kalan su miktarına göre; Susuz = 0, Çok sulu = 9
Gevreklik Gevreklik hissine göre;                 Gevrek değil = 0,  Çok gevrek = 9 
Lezzet Havuç tadının yoğunluğu;             Lezzetsiz = 0,  Çok lezzetli = 9  
Tatlılık Tatlılık yoğunluğu;                       Tatsız = 0,  Çok tatlı = 9
Acılık Acılık yoğunluğu;                         Acı değil = 0,  Çok acı = 9

Çizelge 2. Yerel ve Islah Edilmiş Havuçların Duyusal Kalite Özellikleri

Çeşit Dış renk

Nantindo 7.93 a

Maestro 7.47 ab

Bolero 8.33 a*

Tarenco F1 7.80 ab

Berlikum 8.13 a

Amsterdam 2 8.00 a

Paris market 7.20.ab

Yellow inter 5.53 b

Mor havuç 7.93 a

*: Ortalamalar arasındaki fark %0.5 hata seviyesinde önemlidir.  

öd:Ortalamalar arasındaki fark önemsizdir.  
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ANKARA YÖRESİNDEKİ SULAMA TESİSLERİNDE FİZİKİ VE SOSYO  
EKONOMİK KAYNAKLI İŞLETME SORUNLARI

Metin TAN1   Dr. Ayla ALTUN1     Nazan İLGİNOĞLU1     Hakan ANAÇ1

1) Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, metintan09@hotmail.com

Ö Z E T

Ülkemizde sulama işletmeciliğinin mevcut sorunlarını belirlemek ve çözümüne katkı sağlamak amacı ile, 2007-
2008 üretim periyodunda Ankara ili ve ilçelerinde,  işletimi sulama kooperatifleri, sulama birlikleri ve köy tüzel 
kişilikleri tarafından yapılan sulama tesislerinden yararlanan 250 üretici ve ayrıca organizasyon yönetiminde bulu-
nan ilgili kişilerle anket çalışmaları yapılmıştır.  

Verilerin değerlendirilmesinde X2, G testi ve uyum analizi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucu; orga-
nizasyonlaşma bilinç düzeyi, katılımcılık düzeyi ve gelişmiş tarım teknolojilerini benimseme düzeyinin sulama 
birlikleri tarafından işletilen tesislerde orta düzeyde,  sulama kooperatiflerinde yüksek düzeyde, köy tüzel kişilik-
lerinde ise düşük düzeyde olduğu ve sulama birlikleri tarafından işletilen tesislerin fiziki durumlarının ve bakım 
durumlarının diğer organizasyonlara göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Kooperatifler kendi içerisinde değerlen-
dirildiğinde; kısmi çalışan kooperatiflere bağlı sulama tesislerinin fiziki durumları, bakım durumları ve örgütsel 
yapılarının kötü, çalışan kooperatiflerin bakım durumlarının orta ve iyi durumda olduğu belirlenmiştir.

Bu organizasyonlarda, sulama sonrası tahakkuk eden sulama ücretlerinin, o yıl yapılan işletme ve bakım masraf-
larını genellikle karşılamadığı ve büyük bir kısmında mali yeterlilik oranlarının %100’ün altında olduğu belirlen-
miştir. Her ne kadar üreticilerin çoğunluğu su ücretlerini ödediklerini bildirmiş olsalar da, organizasyon yönetimi 
tarafından tahsilat problemi yaşadıkları ve son yıllarda yaşanan kuraklık nedeni ile gerek sulama oranlarının ve ge-
rekse mali yeterlilik oranlarının ve gerekse tahsilat oranlarının eski yıllara göre daha da düşük olduğu belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: sulama organizasyonları,  sulama kooperatifi, birlik, köy tüzel kişiliği sosyo -ekonomik kay-
naklı sorunlar

The Problems of Enterprise Used Irrigation Result from Physical and Socio-Economic Conditions

ABSTRACT

In order to determine the existing problems of irrigated farm enterprises in Turkey and provide contribution for 
their solutions, a number of questionnaire studies have been implemented in Ankara and its counties during 2007-
2008 production periods. The questionnaire studies were conducted with 250 producers benefiting from the irriga-
tion structures operated by irrigation unions, irrigation cooperatives and village incorporated bodies and a number 
of persons involved in the management of the related organizations.

In the evaluation of the data, X2, G tests and consistency analysis were used. As a result of the evaluations made, it 
has been determined that consciousness level for being organized, participation level and level of adopting the de-
veloped agricultural technologies were at moderate level for farm enterprises that are operated by irrigation unions; 
at high level for those by irrigation cooperatives; and at low level for those by village incorporated bodies. It was 
also determined that the physical situation and maintenance of the farm enterprises operated by irrigation unions 
were better than those of other organizations. When cooperatives were evaluated separately, it has been found that 
the physical and maintenance status and organizational structures of the cooperatives being partially operated were 
bad, and the well-operated cooperatives, on the other hand, had moderate and good maintenance status. 

In these organizations, it was found that irrigation charge accrued after the irrigation, generally, is not paying the 
costs of operation and maintenance at that year and in most of the organizations the financial efficiency rate was 
below 100%. Even though most of the producers have stated that they have paid the irrigation fees, the organiza-
tion management has emphasized that they are experiencing problems at receiving payments and that the ratios of 
irrigation, financial efficiency and payments received were much lower than those of previous years. 

Keywords: irrigation organizations, irrigation cooperative, union, village incorporated body, problems of socio 
-economic origin. 
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1.GİRİŞ

Sulama genellikle, bitki gelişmesi için gerekli olan ancak doğal yollarla karşılanamayan suyun, çevre sorunu yarat-
madan, toprağa verilmesi şeklinde tanımlanır. Sulamadan beklenen başarı, konunun iyi bilinmesine ve doğru uygu-
lanmasına bağlıdır. Ancak, sulama, hem çok geniş bir alanı kapsar(uygun yöntemin seçimi, sistemin planlanması, 
projelenmesi, kurulması ve işletilmesi) hem de değişik bilim dallarının 41katkılarını gerektirir. Sulama bilimi, bir 
yerde, tarım ve inşaat mühendisliklerinin kesişim noktasını oluşturur(Kamber, 2006).

Tüm dünya ülkelerini az ya da çok etkileyen küresel iklim değişikliği, bunun sonucunda bazı bölgelerde etkisini 
göstermesi beklenen kuraklık dünya su kaynaklarının ve bu kaynakların etkin ve verimli kullanımının önemini 
arttırmıştır. Türkiye su kaynakları fakir olan bir bölgede yer almaktadır. Kişi başına yılda kullanılabilir su kaynağı 
mevcudiyeti, su kaynakları bakımından zengin olan ülkelerin yaklaşık beşte biri kadardır ve bazı ülkelere göre su 
kaynağı bakımından zengin kabul edilirken, bazı ülkelere göre fakir durumdadır(Yakış, 2009). Ülkemizde sınırlı 
olan bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılması için geliştirilen politika ve stratejilere rağmen, sulama projel-
erinin ve sulama yatırımlarının potansiyeline uygun bir performans göstermediği ve potansiyellerinin çok altında 
işletildiği bilinen bir gerçektir.

Sulama sistemlerinde işletme; suyun sağlanması, depo edilmesi, regüle edilmesi, tahsisi, iletimi, toprağa bitki 
kök bölgesine uygulanması ve fazla suyun drene edilmesi işlemlerinin yapılmasını, bu arada sosyoloji, tarım, 
mühendislik gibi tüm ilgili disiplinlerin iyi bir şekilde entegrasyonunun sağlanmasını ifade eder. Sulama sistemler-
inin bakımı; fiziksel alt yapının devamlılığı ve yüksek randımanın korunması için şebekenin düzenli performansının 
sağlanması ile ilgili çalışmaları ifade eder. Yönetim ise; fiziki tesislerin işletilmesinden bakımına, çiftçilerin su 
taleplerinin belirlenmesinden su dağıtımının organizasyonuna, su ücretlerinin belirlenmesinden toplanmasına ka-
dar uzanan geniş bir yelpazeyi içerir ve sulama sisteminin hangi seviyede (su kaynağı, ana kanal,  yedek kanal, 
tersiyer kanal) hangi kurum veya örgüt tarafından idare edileceğini belirtir( Kodal ve ark. 1995). 

Sonuç olarak, ülkemizde sulama işletmeciliğinin mevcut sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne 
katkı sağlamak öncelikli konulardandır. Bu nedenle,  Ankara ilinde, sulama kooperatifleri,  sulama birlikleri, Ça-
lışmada, sulama tesislerinin fiziki durumları ve sorunları, tesisin bakım durumu, kullanılan sulama sistemleri, 
sulamadan yararlananların sosyal ve ekonomik durumları, katılımcılık düzeyi ve mevcut sorunlar, sulama orga-
nizasyonunun etkinlik durumu, sulama organizasyonunun yapısal özellikleri, sulama suyu fiyatı hesaplanması 
için belirlenen işletme bakım ve onarım masrafları belirlenmiştir. Araştırma materyalini oluşturan bu verilerden 
yararlanılarak; sulama yatırımlarının etkin kullanımını etkileyen sosyo ekonomik fiziksel ve örgütsel faktörler ve 
sulama suyu ücretlendirilmesinde kullanılabilecek yöntemler belirlenerek, sulama etkinliğinin artırılması çalışma-
larını destekleyici verilerin elde edilmesine çalışılmıştır.

2. MATERYAL ve METOT

2.1 Materyal

Araştırmanın materyalini, sulama birlikleri, sulama kooperatiflerinden (çalışan, kısmi çalışan, çalışmayan) anket 
yöntemi ile elde edilen; sulama tesislerinin fiziki durumları ve sorunları, tesisin bakım durumu, kullanılan sulama 
sistemleri, sulama organizasyonu ile ilgili genel soruları, sulama organizasyonunun etkinlik durumu, sulama orga-
nizasyonunun yapısal özellikleri ve üreticilerin sosyo ekonomik yapısını gösteren veriler oluşturmuştur.

Metot

Örnekleme metodu:

Yapılan ön etütler sonucu ilk aşamada gerek tarımsal potansiyel ve gerekse sulama yatırımları açısından Ankara 
ilini temsil edebileceği düşünülen Polatlı, Ayaş, Güdül, Kalecik, Beypazarı, Bala, Sincan ve Kızılcahamam, Nal-
lıhan, Elmadağ ilçeleri seçilmiştir. İkinci aşamada bu ilçelerde sulama yatırımlarından faydalan köyler her bir or-
ganizasyon için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu köylerde sulama yatırımlarından yararlanan her bir işletmenin sulanan 
arazi genişlikleri dikkate alınarak, %90 güven sınırına göre tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre örnek 
sayıları belirlenmiştir(Yamane,1967).

Veri toplama metodu:

Yatırım sahasındaki işletmelerden veriler anket metoduyla toplanmıştır.
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Analiz ve değerlendirme metodu:

Birinci adımda, anket formları tek tek incelenerek önceden hazırlanan tasnif tablolarına veriler aktarılmıştır. İkinci 
adımda, tek veya birden fazla faktör bir arada incelenmek üzere veriler sınıflandırılarak gerekli hipotezler kurul-
muş ve bu hipotezlerin geçerliliği bazı istatistik yöntemlerle test edilmiştir. 

Faktörler arasındaki ilişkiler X2, G testi yardımı ile incelenmiştir (Düzgüneş ve ark. 1993, Sokal ve Rohlf 1995).  
Ayrıca veriler simetrik olarak normalleştirilmiş uyum analizi yapılarak(Özdamar 2002) ve yüzdeler ile açıklan-
maya çalışılmıştır. İşletmelerin tarımsal faaliyetleri sonucu elde ettikleri brüt kârları, işletmelerin her bir üretim 
kolundan elde ettikleri ürün miktarları ile ürünlerin birim fiyatlarının çarpılması sonucu bulunan gayri safi üretim 
değerlerinden değişen masrafların çıkarılması sonucu bulunmuştur (Erkuş ve Demirci 1985).

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Anket çalışmaları, sulama kooperatiflerine bağlı çalışan sulama tesislerden 52 işletme de, kısmen çalışan sulama 
tesislerinden 53 işletme ve çalışmayan tesislerden 15 işletme olmak üzere toplam 120 işletme de, sulama birlik-
lerinden 91 işletmede, tüzel kişiliklerinden 39 işletmede yapılmıştır toplam 250 işletmede yapılmıştır(Çizelge 1).

Çizelge 1. Farklı sulama organizasyonları tarafından işletilen sulama tesislerinde anket çalışmalarının yapıldığı işletme sayıları

Tesislerin durumu

Sulama organizasyonu

Sulama Kooperatifi Sulama Birliği Köy Tüzel Kişiliği Toplam

Adet % Adet % Adet % Adet %

Çalışan 52 43.3 91 100.0 39 100.0 72.8

Kısmi çalışan 53 44.2 21.2

Çalışmayan 15 12.5 6.0

Toplam 120 100.0 91 100.0 39 100.0 250 100.0

Sulama birliği, sulama kooperatifi ve köy tüzel kişilikleri tarafından işletilen tesislerin kullandıkları sulama suyu 
kaynakları Çizelge 2’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde çalışan sulama kooperatiflerin tamamının, köy tüzel ki-
şiliklerinin %94.9’unun ve sulama birliklerinin %86.8’inin yerüstü su kaynaklarını kullandıkları görülmektedir. 
Kısmi çalışan kooperatiflerde ise %66.0 oranında yeraltı suyu kullanımı görülmektedir. 

Çizelge 2. Kullanılan sulama suyu kaynaklarına göre anket çalışmalarının yapıldığı işletme sayıları

Sulama
Suyu
Kaynağı

Sulama Organizasyonu

Genel
Sulama Birliği Sulama Kooperatifi Köy Tüzel kişi.

Çalışan Çalışan Kısmi çalışan Çalışmayan* Çalışan
adet % adet % adet % adet % adet % adet %

Yerüstü 79 86.8 49 100.0 18 34.0 13 86.7 37 94.9 196 78.4
Yer altı 3 35 66.0 2 13.3 40 16.0
Yerüstü 
ve altı 12 13.2 2 5.1 14 5.6
Toplam 91 100.0 52 100.0 53 100.0 15 100.0 39 100.0 250 100.0

*Çalışmayan kooperatiflerde, kooperatif faal görünse de herhangi bir faaliyette bulunmamakta, üreticiler kendi 
imkanları ile sulama yapmaktadırlar

Üreticilere sulama yöntemleri ve su ihtiyaçları konularında bilgilendirme yapılıp yapılmadığı sorulduğunda, tüm 
organizasyonlarda çoğunluk(%78.8) bilgilendirme yapılmadığını belirtmiştir(Çizelge 3).
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Çizelge 3. Üreticilerin sulama yöntemleri ve su ihtiyaçları konularında bilgilendirme durumları

Sulama 
Konusunda 
Bilgi Aktarım

Sulama Organizasyonu

Genel
Sulama Birliği Sulama Kooperatifi Köy Tüzel kişi.

Çalışan Çalışan Kısmi çalışan Çalışmayan Çalışan
adet % adet % adet % adet % adet % adet %

Evet 19 20.9 15 28.8 7 13.2 5 33.3 7 17.9 53 21.2
Hayır 72 79.1 37 71.2 46 86.8 10 66.7 32 82.1 197 78.8
Toplam 91 100.0 52 100.0 53 100.0 15 100.0 39 100.0 250 100.0

Üreticilerin sulama birliklerinde %81.3’ü, çalışan kooperatiflerde %90.4’ü, kısmi çalışan kooperatiflerde %88.7’si, 
çalışmayan kooperatiflerde %80’i, köy tüzel kişiliklerinde ise %87.2’si sulama suyu analizi yaptırmadıklarını be-
lirtmişlerdir(Çizelge 4).

Çizelge 4. Sulama suyu analizi yaptırma durumu

Sulama suyu 
analizi

Sulama Organizasyonu

Genel
Sulama Birliği Sulama Kooperatifi Köy Tüzel kişi.

Çalışan Çalışan Kısmi çalışan Çalışmayan Çalışan
adet % Adet % adet % adet % adet % adet %

Evet 17 18.7 5 9.6 6 11.3 3 20.0 5 12.8 36 14.4
Hayır 74 81.3 47 90.4 47 88.7 12 80.0 34 87.2 214 85.6
Toplam 91 100.0 52 100.0 53 100.0 15 100.0 39 100.0 250 100.0

Sulama tesislerinin fiziki durumları belirlenen faktörler birlikte ele alınıp, üreticilere göre iyi, orta ve kötü olarak 
gruplandırılmıştır. Kısmi çalışan ve çalışmayan sulama kooperatiflerinde %50 den fazla üretici tesisin fiziki duru-
munun kötü olduğunu belirtmiştir. Sulama birlikleri ve köy tüzel kişiliklerinde ise fiziki durumun iyi olduğunu be-
lirtenlerin oranı daha yüksek bulunmuştur. Çalışan sulama kooperatiflerinde, üreticilerin %65.4’ü fiziki durumun 
orta seviyede olduğunu belirtmiştir(Çizelge 5).

Çizelge 5. Üreticilere göre sulama tesisinin fiziki durumu

Fiziki 
durum

Sulama Organizasyonu

Genel
Sulama Birliği Sulama Kooperatifi Köy Tü kişi.

Çalışan Çalışan Kısmi çalışan Çalışmayan Çalışan
adet % Adet % adet % adet % adet % adet %

Kötü 24 26.4 13 25.0 34 64.2 8 53.3 3 7.7 82 32.8
Orta 31 34.1 34 65.4 12 22.6 5 33.3 16 41.0 98 39.2
İyi 36 39.6 5 9.6 7 13.2 2 13.3 20 51.3 70 28.0
Toplam 91 100.0 52 100.0 53 100.0 15 100.0 39 100.0 250 100.0

Çizelge 6. Üreticilere göre tesislerde tamir- bakımı gerektiren problemler

Tamir
Bakım

Problemleri

Sulama Organizasyonu

Genel
Sulama Birliği Sulama Kooperatifi Köy Tüz.kişi.

Çalışan Çalışan Kısmi çalışan Çalışmayan Çalışan
adet % adet % adet % adet % adet % adet %

Yok 3 3.4 3 1.4
Siltasyon 3 12.0 3 1.4
Kanal.Yab.Ot 45 50.6 1 2.3 1 6.7 3 8.3 50 23.9
Kırık ve Çatlak 20 45.5 7 28.0 8 53.3 7 19.4 42 20.1
Pompa Arızaları 13 29.5 8 32.0 1 6.7 2 5.6 24 11.5
Siltas+yab.ot 1 1.1 6 13.6 3 12.0 2 5.6 12 5.7
Silt.+y.ot+kır.ça 23 25.8 3 6.8 3 12.0 2 13.3 14 38.9 45 21.5
yab.ot+kırık çat. 17 19.1 1 2.3 3 20.0 8 22.2 29 13.9
Pomp.arz.kırçat. 1 4.0 1 0.5
Toplam 89 100.0 44 100.0 25 100.0 15 100.0 36 100.0 209 100.0
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Tesislerde tamir bakımı gerektiren problemlerin başında, sulama birliklerinde kanallardaki yabancı ot proble-
mi(%50.6), çalışan ve çalışmayan kooperatiflerde(%45.5, %53.3) kırık ve çatlaklar yer almıştır. Tüm organizas-
yonların ortalaması dikkate alındığında ise yine kanallardaki yabancı ot, siltasyon, kırık ve çatlaklar ilk sıralarda 
yer almıştır(Çizelge 6).

Sulamada sürdürülebilirliği sağlamak için köy tüzel kişilikleri hariç tüm organizasyonlarda sistemin tümünden 
devlet sorumlu olmalı diyenlerin oranı diğer seçeneklere göre daha fazla bulunduğu halde,  köy tüzel kişiliklerinde 
tüm sistemin işletiminden çiftçiler sorumlu olmalı diyenlerin oranı daha yüksek bulunmuştur(Çizelge 7).

Çizelge 7. Üreticilere göre sulamada sürdürülebilirliği sağlamak için sistemin işletiminden sorumlu olması gerekenler 

S u l a m a 
s i s t e m i n i n 
işletiminden

Sulama Organizasyonu

Genel
Sulama Birliği Sulama Kooperatifi Köy Tüzel kişi.

Çalışan Çalışan Kısmi çalışan Çalışmayan Çalışan
adet % adet % adet % adet % adet % adet %

Tüm sistemden 
devlet 65 71.4 24 46.2 24 47.1 11 84.6 9 23.7 133 54.3
Tarla içi çiftçi 
diğer devlet 14 15.4 5 9.6 15 29.4 1 7.7 9 23.7 44 18.0
Tümünden çiftçi 8 8.8 15 28.8 5 9.8 1 7.7 14 36.8 43 17.6
Diğer 4 4.4 8 15.4 7 13.7 6 15.8 25 10.2
Toplam 91 100.0 52 100.0 51 100.0 13 100.0 38 100.0 245 100.0

4. ANALİZ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Sulama tesisinin fiziki durumu, bakım durumu ve tesislerden yararlanan üreticilerin eğitim durumları, sulama 
bilinç düzeyleri, katılımcılık düzeyleri, işletme büyüklük grupları gibi sosyo-ekonomik faktörler sulama organi-
zasyonları(köy tüzel kişilikleri, sulama kooperatifler ve sulama birlikleri işletmeciliği) ile birlikte analiz edilerek 
sonuçları Çizelge 8’ de verilmiştir. 

Çizelgeden de görüldüğü gibi; sulama birliklerinde ve köy tüzel kişiliklerinde tesisin fiziki durumu iyi diyen 
üreticilerin oranı yüksek bulunurken sulama kooperatiflerinde fiziki durum hakkında iyi diyenlerin oranı %11.7 
de kalmış ve kötü diyenlerin oranı %45,8’ e yükselmiştir. Yapılan bağımsızlık testi sonucu,  Sulama tesisinin 
fiziki durumunun sulama organizasyonlarından bağımsız olmadığı ve organizasyonlara göre değiştiği belirlenmiş-
tir(X2=39.2, P=0.000).

Farklı sulama organizasyonları tarafından işletilen sulama tesislerinin bakım durumları incelendiğinde, tesislerin 
fiziki durumlarına benzer bir durum ortaya çıkmıştır. Birliklerde üreticilerin %53.8’i tesisin bakım durumunun 
iyi olduğunu, kooperatiflerde çoğunluğun bakım durumunun kötü ve köy tüzel kişiliklerinde orta olduğunu bil-
dirmişlerdir.  Yapılan istatistiki analiz sonucu tesislerin bakım durumlarının farklı organizasyonlara göre değiştiği 
belirlenmiştir(X2=42.2, P=0.000).

Sulama birlikleri ve kooperatiflerde sulama bilinç düzeyleri orta olanların oranı daha yüksek bulunurken, köy 
tüzel kişiliklerinde sulama bilinç düzeyi düşük olanların oranı(%74.4) yüksek bulunmuş ve yapılan analiz sonucu 
sulama bilinç düzeyinin organizasyonlara göre değiştiği belirlenmiştir(X2=32.4, P=0.000).

Örgütsel yapı ve işleyişi bakımından üreticiler incelendiğinde,  benzer bir durum görülerek sulama birliği ve 
kooperatiflerde orta olanların oranı daha yüksek, köy tüzel kişiliklerinde örgütsel yapı ve işleyişi düşük olanla-
rın oranı(%64.1) yüksek olduğu ve örgütsel yapı ve işleyişin organizasyonlardan bağımsız olmadığı bulunmuş-
tur(X2=51.2, P=0.000). 

Yine köy tüzel kişiliklerinde üreticilerin katılımcılık düzeyi %64.1 ile düşük seviyede yer alırken, sulama birliği 
ve kooperatiflerde orta seviyede yer almış ve yapılan analiz sonucu katılımcılı düzeyinin organizasyonlara göre 
değiştiği belirlenmiştir(X2=36.8, P=0.000).  Köy tüzel kişiliklerinde üreticilerin %59’unun gelişmiş tarım tek-
nolojilerini benimseme düzeyleri düşük bulunmuştur. Sulama birlikleri ve kooperatiflerde düşük orta ve yüksek 
olanların oranları birbirine yakın değerlerdir. 
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Çizelge 8. Farklı sulama organizasyonlarında üreticilerin sosyo-ekonomik durumları ve sulama tesisinin durumu 

Faktörler Gruplar 

Sulama organizasyonları

Birlik Kooperatif* Köy Tüzel Kişi. Toplam

İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

Tesisin 
f i z i k i 
durumu

Kötü 24 26.4 55 45.8 3 7.7 82 32.8
Orta 31 34.1 51 42.5 16 41.0 98 39.2
İyi  36 39.6 14 11.7 20 51.3 70 28.0

Toplam 91 100.0 120 100.0 39 100.0 250 100.0

T e s i s i n 
b a k ı m 
durumu

Kötü 9 9.9 58 48.3 7 17.9 74 29.6
Orta 33 36.3 31 25.8 17 43.6 81 32.4
İyi  49 53.8 31 25.8 15 38.5 95 38.0

Toplam 91 100.0 120 100.0 39 100.0 250 100.0

S u l a m a 
b i l i n ç 
düzeyi

Düşük 23 25.3 35 29.2 29 74.4 87 34.8
Orta 48 52.7 60 50.0 6 15.4 114 45.6
Yüksek 20 22.0 25 20.8 4 10.3 49 19.6

Toplam 91 100.0 120 100.0 39 100.0 250 100.0

Örgütsel 
yapı ve 
işleyişi

Düşük 8 8.8 36 30.0 25 64.1 69 27.6
Orta 72 79.1 58 48.3 12 30.8 142 56.8
Yüksek 11 12.1 26 21.7 2 5.1 39 15.6

Toplam 91 100.0 120 100.0 39 100.0 250 100.0

Katılımcılık 
düzeyi

Düşük 23 25.3 22 18.3 25 64.1 70 28.0
Orta 46 50.5 55 45.8 13 33.3 114 45.6
Yüksek 22 24.2 43 35.8 1 2.6 66 26.4

Toplam 91 100.0 120 100.0 39 100.0 250 100.0

G e l i ş .
tarım tek. 
enimseme

Düşük 32 35.2 39 32.5 23 59.0 94 37.6
Orta 32 35.2 42 35.0 10 25.6 84 33.6
Yüksek 27 29.7 39 32.5 6 15.4 72 28.8

Toplam 91 100.0 120 100.0 39 100.0 250 100.0

Tes. F.D. X2= 39.2 P = 0.000

Tes.B.D. X2= 42.2 P = 0.000

Su bil.düz X2= 32.4 P = 0.000

Örg.Y.İş X2= 51.2 P = 0.000

Kat.Düz. X2= 36.8 P = 0.000

GTTBD X2= 9.6 P = 0.047
*kooperatifler birlikte değerlendirilmiştir

Yapılan uyum analizi sonucu, katılımcılık düzeyi ve gelişmiş tarım teknolojilerini benimseme düzeyi sulama bir-
likleri tarafından işletilen tesislerde orta düzeyde,  sulama kooperatiflerinde yüksek düzeyde, köy tüzel kişilikle-
rinde ise düşük düzeyde bulunmuştur (Şekil 1, Şekil 2).
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Şekil  1. Organizasyon biçimi ile  katılımcılık düzeyi arasında uyum analizi

Şekil 2. Organizasyon biçimi ile gelişmiş tarım teknolojilerini benimseme düzeyi arasında uyum analizi

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemizde sulama işletmeciliğinin mevcut sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne katkı sağlamak 
amacı ile, 2007-2008 üretim periyodunda Ankara ili ve ilçelerinde, sulama kooperatiflerine bağlı çalışan sulama te-
sislerinden 52 işletme, kısmen çalışan sulama tesislerinden 53 işletme ve çalışmayan tesislerden 15 işletme olmak 
üzere toplam 120 işletmede, sulama birliklerinden 91 işletmede ve köy tüzel kişiliklerinden 39 işletmede anket 
çalışmaları yürütülmüş ve anketlerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler aşağıda özetlenmiştir.
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Anket çalışmalarının yürütüldüğü sulama kooperatiflerinin tamamı, köy tüzel kişiliklerinin %94.9’u ve sulama bir-
liklerinin %86.8’i yerüstü su kaynaklarını kullanmaktadır. Kısmi çalışan kooperatiflerde ise %66.0 oranında yeraltı 
suyu kullanılmaktadır. Üreticilerin kullandıkları sulama yöntemleri, bu yöntemlerle ilgili bilgilenme durumları, su 
analizi yaptırıp yaptırmadıkları, sulama suyu kalitesi hakkındaki görüşleri faktörler birlikte değerlendirilerek su-
lama bilinç düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sulama birlikleri, çalışan ve çalışmayan sulama kooperatiflerinde 
sulama bilinç düzeyleri orta olanların oranı yüksek ve kısmi çalışan kooperatiflerde ve köy tüzel kişiliklerinde ise 
sulama bilinç düzeyi düşük olanların oranı daha yüksek bulunmuştur. Tesisin fiziki durumu ve sorunları ile ilgili 
üreticilere sorulan sorular birlikte değerlendirilerek, üreticiler göre sulama tesislerinin fiziki durumları iyi, orta ve 
kötü olarak gruplandırılmıştır. Kısmi çalışan ve çalışmayan sulama kooperatiflerinde %50 den fazla üretici tesisin 
fiziki durumunun kötü olduğun belirtmiştir.  Sulama birlikleri ve köy tüzel kişiliklerinde ise fiziki durumun iyi 
olduğunu belirtenlerin oranı daha yüksek bulunmuştur. 

Sulama yatırımlarının potansiyelinen uygun bir performans gösterebilmesi ve ekonomik ömrü boyunca etkin bir 
şekilde işletilmesi için tesislerin fiziksel durumu yanında bakımı ve işletimi de önemlidir.  Bu amaçla tesislerinin 
bakım durumları incelenmiş ve kötü, orta ve iyi olarak gruplandırılmıştır. Sulama birliklerinde üreticilerin % 53.8’i 
tesisin bakım durumunun iyi olduğunu belirtmişlerdir. Kısmi çalışan ve çalışmayan sulama kooperatiflerinde ise 
üreticilerin %50’den fazlası tesislerin bakım durumlarının kötü olduğunu bildirmişlerdir. Köy tüzel kişilikleri ve 
çalışan sulama kooperatiflerindeki üreticilerin çoğunluğu ise tesislerin bakım durumlarının orta seviyede olduğunu 
söylemişlerdir. Tesisin bakımı ve işletiminde önemli olan örgütsel yapı ve işleyişinin; sulama birlikleri, çalışan ve 
çalışmayan sulama kooperatiflerinde üreticilerin %50’den fazlası orta düzeyde, kısmi çalışan kooperatiflerde ve 
köy tüzel kişiliklerinde %60’dan fazlası kötü düzeyde olduğunu belirtmişlerdir.

Sulamada elektrik enerjisi kullanan organizasyonlarda,  masraflar içerisinde büyük bir pay alan enerji masrafları 
önemli bir problem olarak açıklanmıştır. Cazibeli sulama yapan organizasyonlarda, kanallardan gruplar halinde 
su verildiği için sulama ücretini ödemeyen işletmelerin suyunun kesilemediğini ve genellikle icra yolu ile tahsil 
edilmeye çalışıldığı belirtmişlerdir.

Öneriler; 

Bazı organizasyonlarda yetkili kişiler tarafından, örgütsel yapı içerisinde yer alan kişilerin görev tanımına uygun 
işler yapmasının (örneğin birlik müdürü aynı zamanda muhasebe müdürü), yönetim kadrosunda olup birlik veya 
kooperatife borçlu olan kişilerin bu organizasyonların imkanlarından faydalandırılmamasının ve bu organizasyon-
larda daha etkin bir denetim sağlanmasının sistemin daha iyi çalışmasına katkı sağlayacağı bildirilmiştir. Yapılan 
değerlendirmeler de bu görüşleri doğrulamakta olup,  örgütsel yapı işleyişinin tesislerin fiziki durumları ve bakım 
durumlarında önemli bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.

Sulama ile ilgili yasal bir birimin olmaması nedeniyle tüzel kişiliklerinde su kaynakları etkin bir şekilde işletileme-
mektedir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler ile kaynakların daha etkin kullanımı sağlanabilir. Özellikle işletme 
masrafları içerisinde önemli yer tutan enerji giderlerini ödemekte çiftçiler zorluk çekmekte ve enerji birim fiyatla-
rında yapılacak düzenlemelerin çiftçiyi rahatlatacaktır.

Adil bir şekilde su ücretlerinin belirlenmediğini belirten üreticilerin görüşleri de alınarak sulama ücretlerinin özel-
likle kullanılan su miktarlarına göre belirlenmesi tahsilat oranını artırabilir. Tamir bakım masraflarının üreticiden 
toplanan bu paralar ile yapıldığı düşünülürse bu konunun önemi daha da artmaktadır.  Bazı sulama birliklerinde, 
açık kanallardan kapalı sistem iletim ağına geçiş istenmekte olup, bu görüşlerin dikkate alınarak teşvik edilmesi 
sürdürülebilir bir sulama açısından önem taşımaktadır.
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ŞANLIURFA ATATÜRK ORMANINDA KARBONDİOKSİT (CO2) ÇIKIŞININ 
ÖLÇÜLMESİ

Elif Didem SAKİN1, Erdal SAKİN2

1Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

Özet

Geçen 40 yılda, sanayii devriminin gerçekleşmesi, tarımda modern tarım tekniklerinin kullanılması, tarımsal gir-
dilerin artması ve yapılan yanlış uygulamalar sonucunda sera gazlarının tehlikeli bir şeklide artması global ısın-
mayı tetiklemiştir. Sera gazlarından karbondioksit (CO2), nitroz oksit (N2O), nitrik oksit (NO) ve metan (CH4) 
antropojenik aktiviteler sonucunda atmosfere salınmaktadır. Atmosferde N2O ve CH4 hızlı bir şekilde artmasına 
rağmen, gündem yıkıcı ve yakıcı olan CO2 yer almaktadır. Sera gazlarının artmasına paralel olarak iklim değişimi 
yaşanmakta ve olumsuz olaylar cereyan etmektedir. Özellikle yağışların düzensiz düşmesi veya hiç düşmemesi, 
fırtınaların oluşması ve iklimin değişmesi gelecekte büyük problemlere neden olacaktır. Bu çalışmamızın amacı; 
Şanlıurfa Atatürk Ormanında toprakta çıkan CO2 miktarının saptanması ve iklim üzerindeki olumsuz etkisini tar-
tışmaktır. Toprakların CO2 emisyonu 2.3653-9.4808 g CO2 m

-2 gün arasında değişmektedir. Toprakta emisyonu 
toprak sıcaklığı ve neme bağlı olarak artış göstermiştir.

Anahtar kelimeler: karbondiosit çıkışı, Atatürk Ormanı, Urfa

Measured of Carbon dioxide (CO2) Flux in Atatürk Forest Sanliurfa

Abstract

Global warming has triggered by increasing greenhouse gasses which the realization of industrial revolution, the 
use of modern agriculture technique of agriculture, increased of agricultural input and make to incorrect agricultur-
al application, the past 40 years. Greenhouse gasses are released of atmosphere by anthropogenic activity. In spite 
of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) are increased in the atmosphere, CO2 which is situated on the agenda be-
cause of destructive and corrosive effect. Climate change is happening and adverse events take palaces, in parallel 
to increase of greenhouses gases. Climate changes will be cause major problem in the future, in generally irregular 
and no precipitation rain to fall and the formation of storm. The aim of this study, CO2 flux is determined at soils 
Atatürk Forest and is discuss on the climate effects. CO2 flux of soils forest is varying between 2.3653-9.4808 g 
CO2 m

-2 day-1. Soil emission is depending on soil temperature and moisture.

Keywords: flux CO2, Atatürk  Forest, Urfa

1. GİRİŞ

Global karbon döngüsü geçen 40 yılda hemen hemen tüm bilim dalları (biyoloji, jeoloji, okyanus, toprak bilimi 
vs) için önemli bir konu olmuştur (Falkowski et al., 2000; Pearson and Palmer, 2000). Atmosferik karbondioksit 
konsantrasyonun uzun dönem ölçüm kayıtlarına göre endüstriyel devriminden bu yana %30 oranında arttığı söy-
lenmektedir. Arazi kullanım yönetimindeki değişikliklerin etkisi %25 olmasına rağmen, artışın büyük bölümü fosil 
yakıtlardan kaynaklandığı ileriye sürülmüştür (Eshel, 2005; Marland et al., 2007).

Atmosferik karbondioksitin doğrudan ölçümü 1957’de Güney Kutbunda ve 1958’de Mauna Loa’da (Hawaii) baş-
lamıştır. Atmosferik CO2 miktarı yaklaşık 315 ppm olup, yıllık artışı yaklaşık 0.6 ppm yıl-1 olarak ölçmüşlerdir. 
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Mauna Loa’da atmosferik karbonun büyüme oranı 1960’lı yıllarda 0.83 ppm yıl-1, 1970’li yıllarda 1.28 ppm yıl-1, 
1980’lerde 1.53 ppm yıl-1 ve 1992’de ise atmosferik artış 355 ppm olup, yıllık artış 0.5 ppm yıl-1 (1991 - 1992) 
olarak belirlenmiştir (Schimel et al., 1994). Global - iklimin değişmesi arazi değişimini, tarımsal üretimi, sağlanan 
su miktarını, insan sağlığını, karasal ve sulak ekosistemleri doğrudan etkilediği bildirilmektedir (Bridges et al., 
2001). Günümüzde atmosferik CO2 390 ppm olduğu söylenmektedir (Houghton, 2007).

Küresel ısınma ve sera gazlarının etkisi hakkında kaygılanan endüstriyelleşmiş ülkeler 1997’de Kyoto protokolü 
olarak bilinen anlaşmaya liderlik etmişlerdir. USA emisyonu 2012 yılında %7, merkez ve doğu Avrupa ile AB ise 
%8 azaltmayı hedeflemektedir (Chichilnisky and Heal, 1998; Reilly et al., 1999). Türkiye ise 2009’un ilk aylarında 
bu anlaşmaya taraf olduğunu belirtmiştir. Çalışmanın amacı; GAP Bölgesi Şanlıurfa orman topraklarında mevsim-
sel olarak topraktan CO2 çıkışını belirlemektir.

2. MATERYAL VE METOT

Güneydoğu Bölgesinde Şanlıurfa orman topraklarında CO2 emisyonunu belirlemek için, dünyada yapılan çalışma-
larda pek çok araştırmacı tarafından tercih edilen, kolay ve ucuz olması (Keith and Wong, 2006) nedeni ile Soda 
Lime (Soda Kireci) (Grogan, 1998) yöntemi kullanılmıştır. 

Bu yöntemle CO2 kimyasal olarak soda-lime bağlanmaktadır (Edwards, 1982). Soda Lime granüller yapıda olup 
granül büyüklüğü yaklaşık olarak 2-5 mm arasında değişen CaOH + NaOH (kalsiyum ve sodyum hidrooksitler) 
karışımından ibarettir. Bu madde genel olarak laboratuvarlarda havadaki suyu absorbe etmede kullanılmaktadır. 
Alkali (bazik) özelliğine sahip olan soda-lime CO2’i fikse etme özelliğine sahiptir. Bu özellik aşağıdaki denklemde 
(Edwards, 1982; Johns et al., 2008; Simmons, 2009; Jae et al., 2011) olduğu gibi gerçekleşmektedir;

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O                           (1)

Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3                (2)

Ca(OH)2 + CO2 ↔ CaCO3 + H2O                           (3)

Denklem 1, 2 ve 3’te görüldüğü gibi temel yaklaşım solunum sonucu açığa çıkan CO2’i kalsiyum karbonat 
(CaCO3) şeklinde hapsetmek ve her molekül CO2 absorbe edildiğinde bir molekül su oluşmaktadır. Soda lime 
105°C ısıtıldığında bu su buharlaşmakta ve sadece CaCO3 kalmaktadır. Toprakta karbondioksit solunumunu hes-
aplamak için araştırmacılar farklı miktarlarda soda-lime kullanmışlardır. Çalışmamızda CO2 solunumu için 50 g 
Soda Lime kullanılmıştır. Elde edilen bulgular aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.

ECO2=(Asl-Bsl)*SF/A*Z

ECO2; CO2 emisyonu (g gün-1 m-2), Asl; soda-lime ile adsorbeCO2 miktarı, Bsl; başlangıçtaki soda-lime miktarı, SF; 
suyun katsayı faktör (1.69), Z; zaman (gün)

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Şanlıurfa ormanlarında toprakta yapılan ölçümlerde yağış miktarı, sıcaklık ve CO2 emisyonu arasındaki ilişki şekil 
1’de verilmiştir. Buna göre toprakta nem ve sıcaklık artıkça CO2 emisyonu artmaktadır. Buna neden olan bitki kök-
ler ve mikrobiyal faaliyetlerdir. Topraklarda toprak respirasyonun en önemli iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlarda 
biri kök, ikincisi ise mikrobiyal respirasyondur (Hanson et al., 2000). Toprak respirasyonun %40’ı (Kucera and 
Kirkham, 1971), %90’ı (Dugas et al., 1999), %15-70’i (Norman et al., 1992) ve %50’si (Hanson et al., 1993) kök 
respirasyonundan kaynaklanmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda respirasyon yüksek olmaktadır (Eaton and Lawrence, 
2009; Nsabimana et al., 2009; Castaldi et al., 2010; Ricardson et al., 2012). 

Organizmalar tarafından CO2 salınımı ve parçalanması sıcaklığa bağlı olup, ilişkilerinin belirlenmesi gerekmekte-
dir (Davidson et al., 2006). Toprak respirasyonu ve organizma aktiviteleri için optimum sıcaklığın 35°C’nin yeterli 
olduğu belirtilmiştir (Shen et al., 2008; Cable et al., 2011). Ancak bazı yerlerde sıcaklığın 35°C’yi geçtiği (Bar-
raon-Gafford et al., 2011) belirtmiştir. Ancak optimum toprak respirasyonu için optimum sıcaklığının 35°C’nin 
üzerinde seyredilmesi gerektiğini belirtmiştir (Barraon-Gafford et al., 2011).
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Arid ve semi-arid alanlarda meydana gelen CO2 emisyonu ve bu emisyona etki eden faktörlerden sıcaklık ve nem 
arasındaki ilişkiyi saptamak için inkübasyon çalışması yapmışlardır. Toprak örnekleri farklı nem ve sıcaklık uygu-
lamaları altında inkübe edilerek meydana gelen CO2 emisyonunu ölçülmüştür. Sonuçlarına göre toprak sıcaklığı-
nın sabit tutulmasıyla topraktaki CO2 salınımının farklı nem rejimlerine bağlı olarak ortalama %50 oranına kadar 
artış gösterdiği saptanmıştır (Conant et al., 2004). Toprak gaz, sıvı ve katı fazlarından oluşan heterojen bir ortam 
olup, derinlik bakımından farklılık göstermektedir. Topraktaki CO2 taşınması alt tabakalardan toprak yüzeyine 
doğru şeklindedir. Böylece yüzeye doğru taşınan CO2 atmosfere salınmaktadır. Toprak derinliğine bağlı olarak 
topraktaki CO2 yoğunluğu değişmektedir. Genel olarak derin olan toprakların CO2 yoğunluğu yüksek, yüzlek 
(derin olmayan) topraklarda ise düşüktür (Le et al., 2005). Derin topraklardaki CO2 yoğunluğu toprak yüzeyindeki 
yoğunluğunun 100 katı kadar (%6-%8)’dir (Buyanovasky and Wagner., 1983). Ancak organizmalar ve köklerin 
faaliyetleri sonucu oluşan CO2 miktarı yüzey katmanlarda alt katmanlardan daha fazladır (Luo and Zhou, 2006; 
Allaire et al., 2012). Çünkü toprak yüzeyi organik artıklarca zengin olduğundan yaşam buralarda daha yoğundur.

Dünyada yapılan pek çok çalışmalarda nemli toprakların toprak respirasyonu kuru toprakların toprak respirasyo-
nunu yaklaşık 2-3 katı kadardır. Toprak respirasyonu toprak sıcaklığın artmasıyla artmaktadır. Toprakların toprak 
respirasyonu vejetasyon tipine, yönetim pratiklerine, çevre koşullarına ve arazi kullanım tiplerine bağlı olarak 
değişmektedir (Frank et al., 2006). Uzun kuraklık döneminden sonra aşırı yağışların yağması toprak canlıların ya-
şamını etkilerken toprakta CO2’in salınmasına neden olmaktadır (Schmitt et al., 2010; Xu and Luo, 2012). Ancak 
uzun süren kuraklık döneminde toprak organizmaların aktivitesi hakkında net bilgi olmadığı belirtilmiştir (Wu and 
Lee, 2011). Ancak toprak sıcaklığı ve nemi ile toprakta CO2 respirasyon oranı arasında güçlü ilişkiler tespit etmiştir 
(Rey et al., 2011; Sugihara et al., 2012; Forrester et al., 2012).

Deniz seviyesinin 4 m yükselmesi durumunda 300 milyon insanın yerinden olacağı ve 1.7 milyon km-2 alanın 
(İtalya, Fransa ve İspanya kadar) taşkınla karşı karşıya kalacağı söylenmektedir (Rowley et al., 2007). Sıcaklığın 
artması bitki dağılımına (McKenney et al., 2007) ve özellikle global ekosistem üzerine önemli etkileri olduğu, 
kutup ve dağların üstünde yaşayan sayısız bitki türlerinin yok olmasına neden olacağı bildirilmektedir (Parmesan, 
2006). Diğer gözlemler küresel sıcaklık artışının hastalıkların artışına ve geniş alanlara yayılmasına neden olacağı 
ileri sürülmektedir (Patz et al., 2006).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Global ısınmaya neden olan sera gazlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar hızlanmalıdır. Bu çalışmalarda sadece 
CO2 ile değil diğer sera gazlarının ölçümü yapılmalı, ölçümler eski metotlarla değil teknolojik cihazlarla yapılma-
lıdır.
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SULANAN ALANLARDA DRENAJ SUYU KALİTE KRİTERLERİ
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 Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Yenimahalle, Ankara

ÖZET

Günümüzde su, ülkelerin en önemli doğal kaynağı olarak algılanmaktadır. Suyun zaman ve mekân boyutundaki 
dağılımı, hâkim hidrolojik koşullar nedeniyle farklılıklar arz etmektedir. Dünya çevresindeki hâkim yüksek ve 
alçak basınç merkezleri, su kaynaklarının temel beslenim kaynağı olan yağışlar üzerinde belirleyici etki yapmakta 
ve bu etki, bazı ülkelerde ciddi “su kıtlığı” sorunu yaratırken, bazı ülkelerin de su zengini konumuna gelmelerine 
neden olmaktadır. Tarım alanlarında birim alandan daha fazla ürün elde etmek amacıyla ihtiyaçtan fazla uygulanan 
kimyasal gübreler, tarımsal mücadele ilaçları ve en önemlisi de aşırı miktarda sulama suyunun kullanılması ile kısa 
vadede verim artışı sağlanacaktır. Fakat uzun vadede toprakların verimliliğinin yok olması yanında, yer altı ve yer 
üstü su kaynaklarına da olumsuz etki yapacağı bilinmektedir. Gelecekte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de su 
sıkıntısı yaşanacağı olasıdır. Bu sıkıntıyı minimuma indirgemek ülkelerin rasyonel, su kullanım politikası ile sağla-
nabilir. Bu da suyun tekrar kullanılabilirliği ile gerçekleşecektir. Ancak sulu tarımın sürekliliği için tarımdan dönen 
suların yeniden kullanımında bir takım hususları yerine getirmek sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada tarımsal üretimde su tasarrufu bağlamında drenaj sularının sulamada kullanılabilmesinde hangi kali-
te kriterlerinin sağlanması gerektiği ve bu kriterlerin yerine getirilmemesi durumunda hangi sorunlarla karşılaşıla-
cağı ve bu sorunları gidermede ne gibi önlemlerinin alınması gerektiği konusu üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Drenaj Suyu Kalitesi, Sulama, Su Tasarrufu

Drainage Water Quality Criterias in The Irrigated Areas

ABSTRACT

Today, water is perceived as the most important  natural source of the countries. The space and time dimensions 
of water pose many differences due to the existing hydrological conditions. Cyclone and anticyclone around the 
world have a deterministic effect on rainfall which is the main alimentation source of water sources,and this effect 
poses a serious problem of “water scarcity” in some countries, while in the others it leads to the transposition to 
be water-rich. Chemical fertilizers are implemented more than requirement so as to obtain more crops from unit 
area.Increase in the productivity will be provided by using cemical of  plant protection, and most importantly ex-
cessive amounts of irrigation water in the short term. But in the long run it is known that besides the loss of soil 
productivity, it will badly affect the underground and aboveground sources. As happening all around the world, it 
is possible that our country will also be exposed to the water scarcity in the future.  Minimizing these difficulties 
can be provided with the rational water use policy of the countries. And this will occur through the reusability of 
water. However,  in terms of sustainability, there are some points to be implemented in reuse of water returning 
from agriculture for the persistence of irrigated farming. 

In this study,  in the context of the water saving in agricultural production,it is emphasized that what sort of quality 
criteria should be implemented in use of drainage water for irrigation.In addition to this, it will examined that, un-
less these criteria are fulfilled, what are the problems to overcome and what sort of measures to be taken in order 
to solve these problems. 

Key Words: Drainage Water Quality, İrrigation, Water Savings
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1.GİRİŞ

Arazi varlığının sınırlı olması, birim alandan daha fazla ürün elde etmek için gerekli önlemlerin alınmasını zorun-
lu kılmaktadır. Tarımsal üretimde verimi arttıran faktörlerin başında sulama suyu gelmektedir. Toprakta bulunan 
besin maddelerinin bitki tarafından alınmasında su önemli bir etken olmaktadır. Kurak ve yarı kurak iklim kuşak-
larında bitkilerin su gereksinimleri doğal yollarla sağlanmadığından eksik kalan kısmın sulama ile tamamlanma 
zorunluluğu vardır. Özellikle yaz aylarında bitki için gerekli olan su, baraj, gölet, v.b. biriktirme yerlerinde topla-
nıp sulama yapıları vasıtasıyla tarımsal alanlara getirilmektedir. Çiftçi, verimini arttırıcı bu suyu nereden sağlarsa 
sağlasın toprağa olan etkilerini gözetmeksizin kullanmaktadır. Çiftçiler verimi arttırmak için, sulama kanallarının 
ulaşamadığı ve su yetersizliği olan yerlerde drenaj kanallarından sulama yapmaktadırlar. Anılan bu sularla yapılan 
sulamalar, toprakta tuz birikimine, toprak yapısı ve karakterine etkileri nedeniyle önem kazanmaktadır. Bu alan-
larda tuzların, topraklarda su ve hava dengesini bozmasının yanı sıra, bitkilerin su alımına etkileri de söz konusu 
olmaktadır. Sulanan alanlarda tuzluluğun oluşumu, yıllık ve mevsimlik yağış, yıkama oranı ve kullanılan sulama 
suyunun miktarı ve niteliğine bağlıdır. Bitki verimi ise toprağın ortalama tuzluluk düzeyi ile bitkinin tuza direncine 
bağlıdır. Bu nedenle hem drenaj sularının hem de mevcut tuzlu suların sulamada kullanılabilmesinde hangi mühen-
dislik önlemlerinin alınması gerektiği ve bu suların toprakta oluşturacağı tuzlanma ve bunların bitkiler üzerindeki 
etkileri, araştırılması gereken önemli konulardandır.

2.TARIMDA SULAMA SUYU

Sulama projelerinde, toprak kaynaklarının sulamaya uygunluğu kadar su kaynağının da sulamaya uygun olması 
oldukça önemli bir etmendir. Bu nedenle, sulamadan sağlanacak yarar ve sulamanın etkinliği “sulama suyu kali-
tesine” bağlı bulunmaktadır. 

Tarım alanlarında sulama amacıyla yerüstü ve yeraltı kaynaklarından sağlanan sular, mutlaka bünyelerinde belirli 
miktarlarda erimiş katı madde (tuz) içerirler.  Suların içerdiği tuzların miktar ve çeşitleri suların kalitesini yani 
kullanım için uygunluklarını gösteren bir ölçüt olmaktadır.

Suyun, sulama için elverişliliği, içerdiği tuzların cins ve miktarlarına önemli ölçüde bağlıdır. Su kalitesinin iyi 
olmadığı durumlarda, çeşitli toprak ve bitki yetiştirme sorunları ortaya çıkabilir. Bitki verimliliğini en yüksek dü-
zeye yükseltmek için özel uygulama ve kullanım teknikleri geliştirmek gerekir. İyi kaliteli su sayesinde verimliliği 
olumsuz etkileyen bir takım sorunlar görülmeyebilir (Munsuz ve ark. 2000).

Tarımsal yönden suların uygunluğunun yani kalitelerinin değerlendirilmesinde toprak, bitki ve iklim koşulları-
nın karşılıklı etkilenmeleri yanında sulama ve drenaj koşulları ile çiftçinin bu konudaki bilgi ve becerisi önem 
taşımaktadır. Bitki kök bölgesine verilen sular, gerek kökler yardımıyla bitki bünyesine alınarak, gerekse toprak 
yüzeyinden buharlaşarak ve derine sızarak azalırlar. Ancak bu azalma sırasında tuzların çok küçük bir bölümü top-
raktan uzaklaşır. Eğer yıkama sağlanamıyorsa, zaman boyutunda tuzlar bitki kök bölgesi derinliğince birikecektir. 
Özellikle ülkemiz gibi kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan bölgelerde sulama suları ile gelen tuzlar, kış 
yağışları ile toprağın alt katmanlarına doğru yıkanamıyorsa, toprak zamanla tuzlu ve sodyumlu toprak durumuna 
gelerek çoraklaşacak ve bitkisel üretimin yapılamadığı verimsiz bir biçime dönüşecektir.

Sulama ile bitki kök bölgesine gelen su hem doğrudan toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine, hem de 
toprak eriyiğinin niteliğini değiştirerek bitki gelişimi üzerine etki edecektir.

2.1 Sulama Suyu Kalitesinin Toprak ve Bitkiye Etkileri

Toprağa uygulanan su, alt katmanlara sızarken suda eriyen bazı katı maddeleri de içerisine alır. Toprak taneleri 
tarafından tutulan su ise, toprak ile fiziko-kimyasal reaksiyonlara girer. Toprak minerallerinin özelliklerine ve 
suyun içerdiği tuzların türlerine bağlı olarak bir takım denge reaksiyonları oluşur ve hem suyun hem de toprağın 
özellikleri değişir.

Toprakta fiziksel açıdan su – hava dengesinin sağlanması ve kümeli bir yapının olması arzu edilir. Toprakta oluşa-
cak kümeli yapı, suyun hareketini kolaylaştırarak iyi bir su hava dengesinin oluşmasına yardımcı olur. 

İki ve üç değerlikli katyonlar özellikle Ca, kolloidal toprak tanelerinin gevşek bir biçimde kümeleşmesine neden 
olur. Bu şekilde kümeleşen taneler organik atıkların etkisi ile daha dayanıklı bir hal alırlar. Buna karşın tek değer-
likli katyonlar ve özellikle Na teksel yapı oluşumuna neden olurlar.

Toprağın organik ve kil fraksiyonları (-) elektrik yüklüdürler ve (+) yüklü katyonları adsorbe edebilirler. Toprakta 
Ca iyonu etkin bir oranda adsorbe edilmiş ise toprak fiziksel yapısı yani infiltrasyon hızı, hava ve su geçirgenliği, 
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gözenek oranı gibi özellikler bitki gelişmesi açısından uygun bir nitelik kazanır. Buna karşılık adsorbe edilen Na 
miktarı, toplam katyonların % 10 ve 15’inden fazla olursa kil kompleksleri dispers olurlar ve toprağın infiltrasyon 
hızını, su ve hava geçirgenliğini azaltırlar. Bunun yanısıra sodyumlu topraklar kuruduklarında kabuk bağlarlar ve 
çatlarlar. Bu durumda da tohum çimlenmesi ve toprak işlemesi zorlaşır. 

Sulama suyu kalitesini oluşturan kimyasal bileşikler, olumsuz olarak bitkiye iki türlü etkide bulunur.

1.	 İçerisinde taşıdığı toksik maddeler ya da yüksek tuz konsantrasyonu

2.	 Toprağın özelliklerinin kötüleşmesi

Katı maddelerin erimesi ile suyun yoğunluğu artar. Bilindiği gibi bitki kök öz suyunun yoğunluğu, genelde, toprak 
çözeltisi yoğunluğundan daha fazladır. Suyun akışı da yoğunluk farkından dolayı bitki kökleri içerisine doğrudur. 
Yani taşınım düşük osmotik basınçtan yüksek osmotik basınca doğrudur. Düşük nitelikli sulama sularındaki yük-
sek tuz konsantrasyonu, osmotik basıncı artırarak bitki köklerinin su alımını engeller. Adı geçen olay “Fizyolojik 
Kuraklık” olarak bilinir. 

HCO3 ve Cl gibi iyonlar normal konsantrasyonlarının üzerinde bitkiye zararlı olurlar. Bu zararlı etki özellikle 
çimlenme döneminde kritik özellik gösterir çok belirgin olmaktadır. Ancak toksisite etkisi bitkiye ya da bitki kök-
lerinin yüzeylerine ya da bitki organları içerisine doğrudan etki şeklinde düşünülmemelidir. Bu genelde ortamda 
bazı iyonların daha fazla olması halinde diğer iyonların eksikliğinin ortaya çıkması şeklinde görülmektedir. Bazı 
iyonların aşırı düzeyde bulunmaları (en iyi bilineni Na) toprak fiziksel özellikleri üzerine olumsuz etki yaparlar 
(Sönmez ve ark.,1995). Kötü kaliteli su kullanma sonucu, sorunlar tip ve derece bakımından değişmekle birlikte; esas 
olarak, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler.

2.1.1 Tuzluluk

Su kalitesine bağlı olan tuzluluk, sulama suyundaki tuzların toplam miktarı yeteri kadar yüksek olduğunda, tuzların 
bitki kök bölgesinde birikmesi ve verimi etkilemesi sonucu ortaya çıkar. Eğer kök bölgesinde fazla miktarda çözünebi-
lir tuz birikirse, tuzlu toprak çözeltisinden yeteri kadar su almak için, bitki daha fazla zorlanır. Bu durum, bitkilerin su 
alımını azaltır ve gelişmesini yavaşlatarak, kuraklıktan kaynaklanan solma belirtilerini andıran durumlara neden olur. 
Bazı bitkilerin yaprakları üzerinde, mavimsi yeşil renkte mumsu artıklar görülür. Tuzluluğun bu etkileri, gelişme devre-
si boyunca değişim gösterdiği gibi, kimi zaman verimde veya gelişmede tek düze bir azalmaya sebep olur. Bitkinin su 
alma mekanizması üzerinde yoğun çalışmalar yapılmış olup, normal sulama uygulamalarında, bitkinin tuzluluk bakı-
mından daha kritik olan kök bölgesinin üst bölümünden, daha az tuz içeren alt bölgeye göre daha fazla su aldığı ortaya 
konmuştur. Bu nedenle, kritik üst kök bölgesine su uygulanırken, toplam kök bölgesinde tuz birikimini önleyebilecek 
yeterli yıkama sağlanması gereklidir.

2.1.2 Permeabilite 

Sudaki tuzların yokluğunda veya özel bazı tuzların çokluğunda, toprağa giren veya toprak içindeki sızan su oranı düşer. 
Bunun sonucu olarak bitki yeteri kadar su alamayacağından verim düşebilir. Düşük toprak geçirgenliği bitkinin su alı-
mını azaltması yanında, toprak yüzeyinde kabuk oluşumu, yüzeyin su altında kalması ve tuzlanma, hastalıklar, yabancı 
ot ve beslenme sorunları gibi sorunlara sebep olabilir.

Toplam tuzlar içinde, toprak permeabilitesini etkileyecek olan faktörler sodyum, sodyumun; kalsiyum ve magnezyu-
ma oranı ve ayrıca ile bikarbonatların miktarıdır. Sodyumun toprak permeabilitesi ile olan ters ilişkisi yıllardan beri 
bilinmektedir. Yine de birçok durumda diğer etmenler göz ardı edildiği için, sodyumun permeabiliteye etkisi yanlış 
değerlendirilmiştir. Sodyum miktarının yanısıra, değerlendirilmesi gereken diğer etmenler de vardır. Bu etmenler:

1.	 Sodyumun, kalsiyum ve magnezyuma oranı

2.	 Bikarbonat ve karbonat miktarı,

3.	 Suyun toplam tuz konsantrasyonudur.

2.1.3 Toksisite

Sudaki birtakım iyonlar bitki tarafından alındığı ve verimde düşme yaratacak miktarlarda biriktiği zaman, toksisite 
sorunu kendini gösterir. Bu olay daha çok sudaki bor, klor ve sodyum gibi bir veya birkaç özel iyon ile ilgilidir.

Toprakta iz elementlerin uzun süreli birikimi ve tarım topraklarının dönüşümü olmayan zarardan korunması için, 
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gerekli konsantrasyonlar ortaya konmuştur. Normal sulama uygulamaları altında önerilen bu düzeyler, gelece-
kte bitki üretimi veya üründen yararlanmayı sınırlayacak birikimi önleyecektir. Bu standartlar güncel bilgilerin 
yarayışlılığını yansıtmaktadır. Değerlerin normal sulama uygulama oranları esas alınarak, maksimum uzun süreli 
ortalama konsantrasyonlar olarak göz önüne alınması tavsiye edilmektedir.

Çizelge 3.1 Sulama suyunda bulunması önerilen en yüksek iz element konsantrasyonları

Element
Önerilen En Yüksek 

Konsantrasyon (mg/L) Uyarılar

Al 5.0
pH’sı < 5.5 olan asit toprakları verimsiz hale getirirken, daha alkalin pH> 7.0, 
topraklarda bu iyon çökelir ve toksisite oluşturmaz.

Be 0.10
Bitkilere göre toksisite sınırı geniş oranda değişir. Örneğin: Lahana için 5 mg/L 
iken çalı fasulyesinde 0.5 mg/L’dir.

Cd 0.01

Fasulye, pancar ve şalgam için besin çözeltilerinde 0.1 mg/L düzeylerinde bile 
toksiktir. Bitkilerde ve topraklarda birikme potansiyeline bağlı olarak insanlara 
zarar verebileceğinden sınırlar düşük tutulur.

Cu 0.20 Pekçok bitki için besin çözeltilerinde 0.1-1.0 mg/L düzeylerinde bile toksiktir.

Fe 5.0
Havalanması iyi olan topraklarda bitkiler için toksik değildir. Fakat toprağın 
asitleşmesine, fosfor ve molibdenin kaybına yol açabilir.

Li 2.5

Toprakta hareketlidir, birçok bitkiler tarafından 5 mg/L’ye kadar tolere edilebilir. 
Düşük konsantrasyonlarda (<0.075 mg/L) turunçgillere toksiktir. Bora benzer 
şekilde etki gösterir.

Mn 0.20
Çok sayıda bitki için düşük konsantrasyonlarda, fakat genellikle asit topraklarda 
toksiktir.

Ni 0.20
0.5 - 1.0 mg/L arasında pekçok bitki için toksiktir. Nötr veya alkalin pH’larda 
toksisitesi azalır.

Pb 5.0 Bitkinin hücre gelişimini çok yüksek konsantrasyonlarda inhibe eder.

Zn 2.0
Bir çok bitkiye değişen konsantrasyonlarda toksiktir. pH>6.0 ve ince bünyeli veya 
organik topraklarda toksisite azalır.

2.1.4 Diğer sorunlar

Sulama suyu kalitesi ile ilgili diğer yaygın sorunlardan birkaçı; su kaynağındaki fazla azot nedeniyle bitkilerin aşırı bü-
yümesi veya ölmesi, bikarbonatlı sularla yapılan yağmurlama sulama sonrası meyve veya yapraklarda biriken artıklar, 
suyun pH’sının normalin dışında bulunması nedeniyle kendini gösteren anormallikler olabilir.

Başarılı ve uzun süreli bir sulu tarım uygulaması için, taban suyunun bozucu potansiyelinin yeterince değerlendirilmesi 
ve su kalitesi ile drenaj sorunları arasındaki ilişkilerin iyi bilinmesi zorunludur. Tuzlar taban suyu seviyesinin üst bö-
lümlerinde tuzlar birikir. Su seviyesi toprak yüzeyine 2 metreden daha yakın olduğunda, taban suyu bitki kök bölgesine 
ek tuz sağlayan önemli bir kaynak gibi görev yapar. İki metre derinlik içerisinde denetlenemeyen bir su katmanı varsa, 
sulama suyu kalitesi iyi olsa da, tuzluluk sorunları görülebilir. Kötü nitelikli taban suyunun bulunması halinde, tuzlar 
bitki kök bölgesinde hızla birikirken, nitelikli taban suyunun kalitesinin iyi olması durumunda da tuzluluk sorunları 
görülebilir. Ancak, kötü nitelikli taban suyunun varlığında, tuzlar bitki kök bölgesinde hızla birikirken, kaliteli taban 
suyunun bulunması halinde birikme daha yavaş olmaktadır.

3.DRENAJ SUYU KALİTESİ

Sulamadan dönen suların kalitesindeki değişimler sulama uygulama yöntemleri, toprak özellikleri ve koşulları, 
tarımsal kimyasalların uygulanması, drenaj sistemi, iklim ve çiftçilerin su yönetimi gibi faktörlere bağlıdır.

Dünyanın birçok bölgesinde başlangıçta sadece yağış suları ve tarımsal drenaj sularının taşınması için tasarlanan 
açık kanallara kentsel ve endüstriyel atık sular boşaltılmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kentsel ve 
endüstriyel atık sular genellikle açık kanallara atılmadan önce yetersiz şekilde arıtıma tabi tutulmaktadır. Bunun 
sonucu olarak tarımsal drenaj suyunun kalitesi mikroplar, patojenler, zehirli organikler ve ağır metal içeren atık 
elementler tarafından ciddi bir şekilde kirletilmektedir. Drenaj su yönetimindeki uygulamalar veya sulama, drenaj 
suyunun yönetiminde ve planlamasında önemlidir.

Drenaj suyundaki iki önemli besin maddesi N ve P dir. Her ikisi de yüzey sularının ötrofikasyonuna neden olur. 
Azot hem organik formda (amonyum) hem de inorganik formda (nitrat) olabilir. Yüzey drenajda baskın olan form 
organik azot dur. Bu durum yüzey drenaj için su kalitesi değerlendirmesinde odak noktası olmalıdır. 
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Kapalı drenaj suyunda azotun baskın formu nitrattır. Kapalı drenaj sisteminde su kalitesinin herhangi bir şekilde 
değerlendirilmesinde nitrat odak noktası olmalıdır. Kapalı drenajda nitrat konsantrasyonunun yüksek olması bir 
dizi kaynaklardan ortaya çıkabilir: Jeolojik tortular, doğal organik madde ayrışımı ve nitrat gübre uygulamaları 
sonucunda derine sızma gibi. Kapalı drenaj suyunun nitratla kirlenmesi Madramootoo et al. (1992) tarafından 
belgelendirilmiştir. Mineral azot, nitrat ve nitrit şeklinde çözülmüş bir formda taşınır. Drenaj suyunda bu çeşitli 
formların oranı hakim olan drenajın şekline bağlıdır. Nitrit azotun çok tehlikeli formudur. Genel olarak azotun 
geçici bir formudur ve küçük miktarlarda mevcuttur.

Tarımsal drenaj suyu aynı zamanda fosfatın organik ve inorganik formlarının her ikisini de içerir. Yüzey drenajda 
fosfatın çoğu organik formda bulunur. Nemli bölgelerde (Madramootoo et al., 1992) ve kurak bölge topraklarında 
(Johnston et al., 1965; Mackenzie and Viets,1974) adsorbsiyonun güçlü olması nedeniyle kapalı drenaj suyunda 
az miktarda fosfat bulunmuştur.  

3.1 Drenaj Su Kalitesini Etkileyen Unsurlar

3.1.1 Jeoloji ve hidroloji

Bölgenin jeolojisi drenaj su kalitesinde önemli bir rol oynar. Sulanan alanlardaki çözünen maddelerin tipleri ve 
miktarlarını alt ve üst katmanlardaki kayaçların tiplerini belirlemektedir. Hidrolojik süreç boyunca çözünen mad-
deler, sulama ya da sel sularıyla sızıntı bölgesinde artan yeraltı su seviyesi veya kapilarik yükselmeyle üst katman-
lara taşınabilir. Çözünen madde üst katmana taşındığı zaman çiftçilerin sulama ve drenaj suyu yönetimi yoluyla 
tarımsal drenaj sularının kalitesi etkilenmektedir.

3.1.2 Toprak

Şekil 3.1 toprak profili boyunca ve toprak yüzeyi üzerindeki suyun hareketini göstermektedir. Topraklar sadece 
bitki büyümesi için bir ortam olarak hizmet etmez aynı zamanda da suyu ve besin maddelerini depo eden ve geçir-
gen olan taşıyıcı olarak çalışırlar. 

Toprağın aşınma kapasitesi ve kimyasal çözünme, besinlerden her çeşit kirleticilere kadar su ile taşınan parçacık-
ların ve çözünmüş maddelerin meydana gelmesine neden olur (Van Dam et al., 1997). Bu yüzden drenaj su kalitesi 
üzerinde toprağın rolünü anlamak için suyun toprak yüzeyinden ve içinden olan hareketini ve taşımış olduğu çö-
zülmüş maddeleri anlamak gereklidir.

Şekil 3.1 Toprak profilindeki ve yüzeyindeki su akımı

Toprakta ya sulama ya da yağışlarla biriken suyun bir kısmı yüzey akış ve toprak yüzeyinde buharlaşma ile kay-
bedilmektedir. Yüzeyden akan su doğal veya inşa edilen yüzey drenaj kanallarında birikmektedir. Buralar (nehir, 
buharlaşma havuzları ya da tuzlu göl veya okyanus çıkış kanalı) yüzeyden akan suyun yolunu bularak döküldüğü 
son yerlerdir. Yüzeyden akan suyun diğer bir kısmı ise toprak içine sızmaktadır. Sızan bu su toprak gözeneklerini 
doldurmakta ve serbest drenaj altında toprağın nem içeriğini artırmaktadır. Toprakta nem kapasitesini aşan her-
hangi bir su, kök bölgesinin aşağısından yerçekimi ile daha büyük bir derinliğe süzülmektedir. Derine süzülen su, 
sonuç olarak yeraltı sularının beslenmesine hizmet eder. Sığ yeraltı suyu tablasına rağmen sulanan alanlar hemen 
şarj olmakta ve bu durum su tablasının yükselmesine neden olmaktadır.

Sulu tarım alanlarında yüzey akış, toprağın infiltrasyon kapasitesine nazaran daha çok sulama ve yağış olayların 
yoğunluğu ile ilgilidir. İnfiltrasyon oranının sulama ya da yağış yoğunluğundan daha az olduğu yerde su, toprak 
yüzeyinde toplanacaktır ve minimum yüzey eğiminin olduğu yerden aşağı akıp gidecektir. Toprak degradasyonu 
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(toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak bozularak toprak kalitesinde azalma meydana gelmesi), ve eğime 
dik olarak toprak işleme yüzey akışı desteklemektedir. Akan suyun fiziksel kuvvetiyle, toprak parçacıkları suda 
asılı kalır ve açık kanalara, hendeklere, akıntılara, nehirlere ve göllere taşınır. Suyun mevcut hızı düştüğü zaman 
taşınan bu sedimentler çökelebilir. Askıdaki toprak parçacıkları, ışık geçirgenliğini yok ettiğinden su yaşamı için 
zararlı olmaktadır ama aynı zamanda askıdaki sedimentler kimyasal kirleticiler ile birleşebilmektedir (NRCS, 
1997). Tarım alanlarında yüzey akış yoluyla drenaj su kalitesinin düşmesi özellikle dağlık ve aşırı yağışlı alanlarda 
önemlidir. Daha çok kurak alanlarda ve düz ovalarda, toprak profili üzerinden akan su ve çözünen madde akışı ve 
adsorbsiyon süreci drenaj suyunun son kalitesi için yüzey akıştan çok daha önemlidir.

3.1.3 İklim

İklimin drenaj su kalitesini belirlemesinde başlıca etkisi, su hareketiyle toprak da taşınan çözeltilerden ileri gel-
mektedir. Nemli ve ılıman bölgelerde, etkili su hareketi toprak da dikey olarak aşağı doğrudur. Çiftçiler tarafından 
toprağa verilen ya da doğal olarak toprağın üst katmanlarında var olan çözeltiler, suyun bu hareketi ile daha derin 
toprak katmanlarına ve yeraltı sularına karışmaktadır. Tersi durumda, yani yağış miktarından çok fazla buharlaş-
manın olduğu kurak iklimlerde topraktaki etkin su hareketi sulama veya yağış olayları dışında dikey olarak yukarı 
doğrudur. Bu yüzden, daha derin toprak katmanlarının kimyasal bileşimi, sığ yeraltı sularının kalitesini ve kök 
bölgesindeki toprak nem bileşimini etkilemektedir. İklim ve sıcaklık aynı zamanda aşınma hızında ve kimyasal 
süreçlerde rol oynamaktadır.

3.1.4 Ekim yöntemleri

Ekim yöntemlerinin pek çok noktada drenaj su kalitesinde önemli payları vardır. Birinci olarak, toprak çözelti-
sindeki tuzlar ve diğer çözeltiler buharlaşma etkisiyle bitki kök bölgesinden su çeker. Minarelerin çözünürlüğü 
buharlaşma etkisiyle artacağından mineraller yok olacaktır. Bu durum toprağın çözünürlük bileşimini değiştirir ve 
böylece yüzey altı drenaj sularının kimyasal kalitesini etliler. İkinci olarak, ürün kalıntıları toprak profiline organik 
maddeler ekler. Topraktaki bu organik maddeler metaller ve diğer çözeltilerin adsorbsiyon kapasitesini artırır. Bu-
nun yanında, organik madde toprak yapısında toprağın su tutma kapasitesini artırır. Organik madde aynı zamanda 
dönüşüm içeren (örneğin; nitratsızlaştırma, sülfat azaltımı ve sıkıştırılmış topraklarda metan üretimi gibi) toprak 
mikropları için karbon kaynağı olarak işlev görür. Üçüncü olarak bitkiler kök sitemleri vasıtasıyla besin maddesi 
alırlar ve bazı bitkiler belirli tuzları ve toksit elementleri büyük oranda tutma kapasitesine sahiptirler. Dördüncü 
olarak tüm bitkiler kök bölgesindeki maksimum tuz yoğunluğunu geniş ölçüde belirleyen ürün tipleriyle aynı tuz 
toleransına sahip olmadıkları gibi, yine kök bölgelerinde uygun tuz dengesini sürdürmek için ihtiyaç duyulan su 
miktarını da ayarlayamazlar. Yani üründen ürüne bu durum değişir.

3.1.5 Tarımsal girdilerin kullanılması

Gübrelerin, tarımsal ilaçların ve hayvan dışkılarının tarım alanlarında kullanılması büyük oranda drenaj su kalite-
sini etkileyebilir. Gelişme aşamasındaki bitkilerde uygulama zamanı ve miktarı, sulama zamanı, drenaj uygulama-
ları ve uygulanan toprak muhafaza önlemleri geniş ölçüde gübrenin etkisini, değişiklikler ve pestisit uygulamaları 
drenaj su kalitesini tanımlamaktadır. Bunun yanında, gübrelerin özellikleri, drenaj suyunun tahmini kirliliğinde 
aynı zamanda tek başlarına başlıca rol oynarlar. Çoğu nitrojenli gübreler yüksek oranda çözülebilirler ve toprakta 
hareketlidirler ve sızma sürecinde drenaj suyunu kolaylıkla nitratlaştırırlar. Amonyak ya da susuz amonyaktan 
yapılmış nitrojenli gübrelerin bir kısmı toprak tarafından emilir, fakat amonyum iyonları oksitlenerek kolaylıkla 
nitratlaşırlar. Bu aynı zamanda üre içeren nitrojenli gübreler içinde doğrudur, neticede onlarda oksitlenerek nitrat-
laşır. Tersi durumda, yani fosforlu gübreler toprakta daha az hareketlidirler çünkü onlar çok düşük çözünürlüğü 
sahiptirler ve fosfat toprak da organik madde ve kil mineralleri tarafından pozitif alanlarda emilir (Westcot, 1997).

3.1.6 Sulama ve drenaj yönetimi

Sulama ve drenaj su yönetimi çorak bölgelerdeki tarım alanlarında toprak vasıtasıyla ya da toprak üstünden suyun 
akımını etkileyen iki ana etmendir. Sulama ve drenaj su yönetimi büyük kapsamda topraktaki çözelti değişimlerini 
tanımlamaktadır. Bitkilerin sulama zamanı, gübreleme ve böcek ilaçları uygulamaları sonucu kök bölgesi aşağı-
sına sızan ve yer altı kanallarına girebilecek çözeltileri kontrol etmesinde anahtar rol oynamaktadır. Sulama za-
manının planlanması, kök bölgesinde kapilar buharlaşmayı etkilese de, kök bölgesinde tuzların birikmesine neden 
olabilir ama aynı zamanda sulama suyuna olan ihtiyacı düşürür. 

4. DRENAJ SU KALİTESİNİN ÖZELLİKLERİ

Drenaj suyunun kimyasal bileşimi, drenaj sistemi, tarımsal faaliyetler, toprağın infiltrasyon hızı, başlangıçtaki 
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toprak tuzluluğu ve sulama yöntemleri gibi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişmektedir. Aynı zamanda sulama 
suyu kalitesinin kontrol eden bu faktörler yardımıyla drenaj suyunun sulamada kullanım olanağı belirlenebilir.

4.1 Tuzlar ve İyonlar

Tuzluluğa başlıca neden olan katyonlar ve anyonlar; Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Bikarbonat, 
Sülfat, Klor ve Nitrattır. 

4.2 Toksik İz Elementler

İz elementler genellikle doğada düşük seviyelerde bulunur. İz elementler çok düşük oranlarda mikrobesin olarak 
gereklidirler (örneğin demir, manganez, molibden ve çinko) ama zehirlilik ile eksiklik aralığı çok dardır. Sulanan 
alanlarda drenaj suyu arsenik, bor, kadmiyum, krom, bakır, kurşun, civa, molibden, nikel, selenyum, stronsiyum, 
uranyum, vanadyum ve çinko gibi iz elementleri içermektedir.

4.3 Tarımsal Kirleticiler

Tarımsal drenaj sularda iki ana tarımsal kirletici vardır bunlar besinler ve tarım ilaçlarıdır. Öncelikle bir tarımsal 
ilaç toprağa girdiğinde, onun durumu çoğunlukla emilmeye ve dayanaklığına bağlıdır (NRC, 1993). Emilme ço-
ğunlukla toprağın organik karbon içeriğiyle ilgilidir.

Tarımsal ilaçlar geniş olarak davranışlarına göre değişkenlik gösterir. Suda kolaylıkla çözülebilen tarımsal ilaçlar 
yer altı sularına doğru sızma eğilimine sahiptirler ve sulama ya da yağışla yüzeyden akıp gitme yoluyla kaybolabi-
lir. Toprak parçacıkları tarafından güçlü bir şekilde emilen tarımsal ilaçlar ise kolaylıkla sızamazlar ama çökeltileri 
tarım alanlarında görülebilir. Tarımsal ilaçlar, kimyasal olarak suyla ayrışabilir veya toprak mikropları vasıtasıyla 
biyolojik olarak biçim değiştirebilir ya da ayrışabilir. Böylece, pek çok tarımsal ilaçlar drenaj suyu yüzeyinde ge-
nellikle bulunurlar ama kapalı drenaj sularında toprakların filtrelemesi nedeniyle bulunmazlar. Ancak bazı tarımsal 
ilaçlar (örneğin organofosfat) toprak profili üzerinden sızar ve yer altı sularında birikme eğilimine sahiptir.

4.4 Sedimentler

Sediment kirliliği, tepelik alanlarda ve yüksek yağış alan alanlarda başlıca sorundur. Sediment oluşumu, çorak 
bölgelerde dağınık şekilde meydana gelir ve yüzey sulama sistemlerinde yönetilir. Sedimentler, bulunduğu su 
kaynaklarına ve su çevresine genel olarak doğrudan bir tehditlerdir. Aynı zamanda içme suyu yöntemlerinin ve 
Pakistan ve Çin de olduğu gibi sediment birikmesi olan açık drenaj kanallarının bakım maliyetini arttırmaktadır. 
Sedimentler normal olarak yüzeyaltı drenaj suyunda bulunmazlar ama drenaj borusunun toprak parçacıklarıyla 
dolu olması yüzeyaltı drenaj suyunda sediment kirliliğine sebep olabilir.

5.DRENAJ SUYUNUN YENİDEN KULLANIMI

Drenaj sularının sulamada yeniden kullanımına karar verebilmek için, drenaj suyunun özellikleri ve aşağıda belir-
tilen kısıtların gözönüne alınması gerekmektedir (Ayyıldız 1990, Bezdnina 1991).  

1.	 Sulama suyunun tuzluluğu arttıkça yıkama ihtiyacı da artar.

2.	 Sulama suyunun tuzluluğundaki bir artış bitkilerin veriminde bir azalmaya neden olur. Bu azalma bitkinin tuza 
dayanımına bağlı olarak değişmektedir.

3.	 Sulama suyunun tuzluluğu 5000 mg/l yi aşarsa, toprağın mikrobiyolojik rejimi bozulur. Bu bozulmanın en 
önemlisi hareketli nitrojen düzeyinin azalması şekline görülür.

4.	 Yıkama suyu miktarı ve kalitesi, topraktaki kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, bikarbonat, klor ve 
sülfat iyonlarının değişimlerinde oldukça etkili olmaktadır.

5.	 Toprak eriğinin konsantrasyonu, sulama suyu veya yağışlarla verilen suyun konsantrasyonundan 3 ile 8 defa 
daha konsantre duruma gelir. Bunun nedeni, buharlaşma, transpirasyon ve bazı bitkilerin tuzları seçerek ab-
sorpsiyonudur.

6.	 Sulama suyunun bileşimi ile konsantrasyonu arasında belirli bir ilişki yoktur. Genellikle toprak eriğinin sula-
ma suyundan 2 ile 10 defa daha fazla konsantre duruma geldiği kabul edilmektedir.

7.	 Bitkilerin tuzluluğa dayanımı ile özel iyon toksisitesi yönünden birbirlerinden oldukça farklılık göstermekte-
dir. 
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8.	 Toprakta bulunan bir iyonun etkisi diğer iyonun bulunması ile değişebilir. Örneğin, bor iyonu arttıkça nitrat 
iyonu azalmaktadır.

9.	 Yağmurlama sulama yöntemi tuzlu drenaj suyu ile uygulandığında, doğrudan veya dolaylı olarak toprağın 
tuzlulaşmasına ve sodyumlaşmasına neden olur. 

Drenaj suyunun toprakta ortaya çıkardığı olumsuz etkilerin başlıcaları ise ikinci derecede tuzlulaşma, sodyum 
ve magnezyum alkalileşmesi, nitrat oluşması ve toprağın kirlenmesidir. Bu şekilde toprakta su, tuzluluk, besin 
maddesi, sıcaklık, hava ve mikrobiyolojik toprak verimi bozulacağından bitki kök sisteminin gelişmesi yavaşlaya-
caktır. Sonuçta bu durum bitki kalitesi ile verimin düşmesine ve içilebilir bir su kaynağı olarak kullanılan yeraltı 
suyunun kirlenmesine neden olabilmektedir.

Drenaj suyu kullanımının olumlu etkisi üst toprak katmanlarının kendiliğinden yıkanmasını sağlayan kar ve diğer 
nem biriktirme teknikleriyle arttırılabilir. 

Tuzlu ve sodyumlu topraklarda drenaj suyunun sulamada kullanılması ekonomik değildir. İyi kaliteli sulama su-
larının kullanıldığı sodyumlu topraklar, düşük hidrolik iletkenliğe sahip olduklarından sulamada iyi sonuçlar elde 
edilmesini güçleştirmektedir. Tuzlu suyun uygulanması ile toprakta yüksek bir hidrolik iletkenlik sağlanır. Çünkü 
yüksek tuz konsantrasyonuna sahip bir su ile sulama yapıldığında toprak kolloidleri koyulaşır,  topraklar floküle 
olur ve bunun sonucu olarak da toprakların geçirgenliği artar (Ayyıldız ve ark. 1984). 

Drenaj sularının sulama amacıyla kullanılmaları iki gereksinimden dolayı söz konusu olabilir: Birincisi, havzanın 
drenaj çıkış ağzının olmaması ve aynı zamanda mevcut sulama suyunun yetersiz olması, ikincisi ise, sulama plan-
lamasında ana amaç olan drene edilecek su hacminin azaltılmasıdır (Yurtsever, 1993).

Drenaj sularının sulamada kullanımında üç yöntem uygulanmaktadır: Birinci yöntemde tuzlu drenaj suyu az tuzlu 
sularla karıştırılarak seyreltilmektedir. İkinci yöntemde farklı kalitedeki bu sular dönüşümlü olarak kullanılmak-
tadır. Bu yöntemde az ve çok tuzlu sular ya önceden belirlenen sıra ile ya da bitkinin tuza duyarlı olduğu çimlen-
me-fide dönemlerinde az tuzlu, gelişme dönemlerinde ise tuzlu drenaj suyu uygulanması şeklinde olabilir. Üçüncü 
yöntemde ise, tuzlu drenaj suları tuza dayanıklı kültür bitkileri veya ormancılıkta doğrudan kullanılmaktadır (Han-
son, 1987). 

Tarımsal drenaj sularının yaralı olabilmesi, içeriğindeki tuz ağır metal ve tarım ilaçları gibi kirlenmelerin olumsuz 
etkilerine bağlıdır. Drenaj suyunun yeniden kullanılması, bu suların ya herhangi bir işlemden geçirilmesi ya da iyi 
nitelikli sularla karıştırılması şeklinde olabilmektedir. Evsel ve endüstriyel atıklarla kirlenen sular ve tarımsal ilaç 
kalıntıları drenaj kanallarında görüldüğünde büyük risk taşımaktadır. Bu tür tarımsal drenaj suları sulama amacıyla 
kullanıldığında, hem bitki üretimi hem de insanlar üzerinde olumsuz etkileri görülebilir (Abu-Zeid, 1996).

Drenaj suyu ile toprağa verilecek olan toksik maddelerin topraklarda ve bitkilerde ortaya çıkarabileceği olumsuz etkileri 
su şekilde sıralamak mümkündür.

1.	 Toprakta mevcut besin dengesinin bozulması ve mikrobiyolojik faaliyetlerin azalması.

2.	 Toksik maddelerin artması veya azalması sonucunda besin değerlerinde değişimlerin ortaya çıkması.

3.	 Bitki gelişmesinde ve üretimde azalma görülmesi.

4.	 Toprak da tuzluluğu arttırarak fizyolojik kuraklığa neden olması, dolayısıyla bitkilerin su alımını engellemesi.

5.	 Toksik maddelerin özelliklerinin değişmesi sonucunda diğer toksik metabolizmalarının oluşması.

Toksik maddelerin topraktan bitkiye geçmesi, toprak pH’sı, toprak nemi, toprak sıcaklığı ve toprak bünyesi gibi fak-
törlere bağlıdır. Sulama suyu ve toprak içerisinde toksik maddelerin yüksek konsantrasyonları bitkilerde de maddelerin 
artışına neden olmaktadır. Drenaj suyunun kalite yönünden değerlendirilmesi böyle bir suyun sulamaya uygun olup 
olmadığını belirleme olanağını vermektedir.

Tarsus Ovası’nda mevcut açık drenaj kanallarının su niteliklerini ve bu suların sulamada kullanılabilirliklerini 
araştırmak için yürütülen araştırmada yoğun tuz konsantrasyonu içeren kollektör suları ile sulama yapılan konu-
larda, pamuk kütlü verimi ve bitki boyu düşük olmuştur. Drenaj kanal sularının tuzluluk düzeyi ise 457-36343 µS/
cm aralığında belirlenmiştir.

Sulamada kullanılacak suların içerdiği erimiş maddelerin nitelik ve niceliklerinin bilinmesi, sulu tarımın sürek-
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liliği yönünden büyük bir öneme sahiptir. Sulama sularının içerdiği tuzların miktarı, türü ve özellikleri sulama 
yönünden suların niteliğini ortaya koymaktadır. Sulama suyundaki tuzun türü, miktarından daha önemlidir. Eğer, 
suyun nitelikleri bilinirse meydana gelebilecek tuzluluk sorunlarının önünün alınması daha kolay olacaktır (Kan-
ber ve ark. 1992).

Bu nedenle hem dren sularının, hem de mevcut tuzlu suların sulama suyu nitelikleri ile bu suların toprakta meyda-
na getireceği tuzlanma ve bunun da bitki verimine etkilerinin bilinmesi gerekmektedir. 

6. SONUÇ

Sulamada, drenaj suyunun randımanlı olarak kullanılma sorunu, arazi ıslah ve sulama uygulamalarını içine alan 
ekolojik koşullara göre değerlendirilmelidir. Özellikle sulama plan ve projelerinin sulama sistemine ulaşmasını 
sağlayacak ve drenaj sistemine dağıtılan suyun en fazla %8-12’nin drenaj sistemine ulaşmasını sağlayacak ve 
drenaj akışını minimize edecek şekilde uygulanması gerekir. Eğer drenaj suyunun kalitesi III. veya IV. Sınıfa giri-
yorsa toksik madde düzeyi için verilen maksimum düzeyi aşacağından tarım alanında teknik ya da diğer nedenlerle 
sulama sisteminin çalışmasını zorlaştıracaktır. Sulamada, drenaj suyunun oluşturacağı sorunlar suyun bileşimin-
den istenmeyen maddelerin çıkarılması ile mümkün olabilir. Ancak günümüz teknolojisi ile bunu gerçekleştirmek 
maliyetin çok yükselmesine neden olacaktır. Sulama için tuzdan arındırılmış su ancak ekonomik değeri çok yüksek 
bitkilerde söz konusu olabilmektedir. Günümüzde tuza dayanımı yüksek bitkilerin yetiştirilmesi bitkisel üretimde 
bir aşama oluşturabilir (Erözel ve Ağar, 1992). Sulama teknolojilerinin geliştirilmesi ve tuza dayanıklı bitkilerin 
yetiştirilmesi tuzlu suyun kullanım alanını arttıracaktır.

Drenaj sularının sulamada yeniden kullanımı, hem su kıtlığı sorunlarını giderme açısından hem de çevre sorun-
larının önlenmesi açısından uygun bir çözüm olabilir. Ancak, dünyanın bir çok bölgesindeki sulama projelerinde 
meydana gelen tuzluluk ve suya doygunluk sorunlarının iyi kalitede sularla sulama yapılması sonucu ortaya çıktığı 
unutulmamalıdır. Bu nedenle, drenaj suyu gibi tuzluluk düzeyi, normal sulama suyundan yaklaşık 2-7 kat daha 
fazla sularla sulama yapılması durumunda özel önlemler alınması ve bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu önlemlerin en başında da; toprakta tuz birikiminin önlenmesi gelmektedir. Genel olarak tuzlu drenaj sularının 
yeniden sulamada kullanılmalarında iki farklı uygulama söz konusudur. Birincisi, bitkinin ilk gelişimi iyi kalitede-
ki sulama suyu ile sağlanır ve gelişmenin sonraki dönemlerinde drenaj suyu ile sulamalara devam edilir, ikincisi ise 
tuzlu drenaj suları ile sadece gereksinim duyulan sulama suyunun sağlanamadığı kurak dönemlerde, tamamlayıcı 
nitelikte sulamalar yapılır (Yurtseven, 1993).
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Özet 

Toprak, sonlu ve yenilenemez özelliğinden dolayı tarımsal üretimi kısıtlayan en önemli kaynaktır. Bu nedenle 
tarım topraklarının özelliklerine uygun bir şekilde değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Erzurum 
ilinde Devlet Su İşleri tarafından sulamaya açılan Kuzgun Barajı sulama alanı tarım topraklarının kullanım açı-
sından planlanması amaçlanmıştır. Planlamada, söz konusu alanın “toprak profil derinliği” ve “arazi eğimi” ne 
göre olası arazi kullanım şekilleri coğrafi bilgi sistemi (CBS) yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve bitkisel üretime 
yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: arazi kullanım planlaması, Kuzgun Barajı, CBS 

  

Land Use Planning on the Kuzgun Dam Irrigation Area

Abstract 

Soils are a major source which restricts the agricultural production because of the limited and non-producible 
properties. So, it is very important to be evaluated in a manner appropriate to the characteristics of farm lands. This 
study was undertaken to prepare the land use planning of farmlands, on the irrigation area of the Kuzgun Dam 
which is constructed by State Hydraulic Works in Erzurum. Probable land use forms of the farm lands were esti-
mated according to the soil profile depth and slope of the land by using the geographic information system (GIS) 
method, and some suggestions were presented for the crop production. 

Key Words: land use planning, Kuzgun Dam, GIS

1. GİRİŞ

Tüm doğal üretim kaynaklarında olduğu gibi tarım topraklarında sürdürülebilirlik kavramı; doğal üretim kaynak-
larının korunarak ve/veya geliştirilerek verimli kılınmasını, kalkınma ile doğal kaynak dengesinin gözetilmesini, 
kalkınma süreçlerinde doğal ve çevresel değerlerin korunmasını, kalkınmanın ve doğal kaynakların yararlarının 
gelecek kuşaklara aktarılmasını ve dolayısı ile insanın istikrarlı gelir ve yaşam güvencesinin sağlanmasını ön-
görmektedir. Başta beslenme olmak üzere her türlü üretimi artırma beklentisi doğal kaynakların etkin bir şekilde 
kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 

En önemli üretim kaynaklarından olan toprak sınırlı bir özellik taşıdığından; yanlış kullanım, erozyon, çoraklaşma 
ve kirlenme gibi nedenlerle tekrar kullanılamamakta veya ciddi yatırımlarla eski durumuna getirilebilecek niteliğe 
bürünmektedir. 

Kalkınma çabası içinde olan ülkemizde, tarımla ilgili yatırımlar Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rinde yoğunlaşmıştır. Doğu Anadolu bölgesindeki iller arasında önemli bir yeri olan Erzurum’da sulama amaçlı 
yatırımlar özellikle Pasinler ve Erzurum ovalarında yer almaktadır. Erzurum Projesi ile Erzurum Ovasında bulunan 
yaklaşık 50 000 ha kuru tarım arazisinin sulanması amaçlanmıştır. Söz konusu projenin Daphan sulaması I. kısım 
inşaatı 1991–1998 yılları arasında bitirilmiş ve net 9908 ha alan sulamaya açılmıştır. Daphan sulaması II. kısım 
inşaatı 12 039 ha alanı kapsamakta olup, inşası 2014 yılı ilk yarısında tamamlanmıştır (Anonim, 2014a).

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), çok sayıda ve farklı özellikteki verilerin saklanması, yönetilmesi ve ilişkilendi-
rilmesi; coğrafik tabanlı verilerin analiz edilmesi; söz konusu verilerin kullanıcının gereksinimi doğrultusunda 
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yönetilmesi amacıyla kullanılan bir araçtır (Şekil1.1).

Bu çalışmada Erzurum Projesinin bir kısmını kapsayan Kuzgun Barajı sulama alanına giren tarım topraklarının 
kullanım planlaması (CBS) yöntemi ile belirlenmiştir. 

Şekil 1.1. Coğrafi Bilgi Sistemi Yönteminde Aşamalar.

2. ÇALIŞMA ALANI

Kuzgun Barajı Erzurum Projesinin su depolama yapısı olup Serçeme vadisinde sulama, enerji üretimi ve taşkın 
kontrolü amacıyla 1985-1998 yılları arasında inşa edilmiştir. Kuzgun barajı sulama alanı 390 49ı ve 400 15ı kuzey 
enlemleri ile 390 52ı  ve 400 42ı doğu boylamları arasında, Fırat havzası içinde yer almakta olup, 49 901 ha alanın 
sulanmasını kapsamaktadır (Şekil 2.1). Proje alanı, yer şekilleri bakımından çevresi dağlık ve engebelik, ortası ise 
belirli genişlik ve uzunlukta bir düzlüktür. Erzurum Ovası 1680–1930 m kotları arasında yer almaktadır. (Anonim 
1979).

Şekil 2.1. Araştırma Alanı
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Karasal iklim kuşağında yer alan araştırma alanı, yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Gece ile 
gündüz arasındaki sıcaklık farkı büyüktür. Uzun yıllar (1954-2013) yıllık ortalama sıcaklık 5.5 0C’tur. En soğuk 
ay, ortalama – 9.4 0C ile Ocak ayı, en sıcak ay ise 19.3 0C ile Ağustos ayıdır. Yıllık ortalama yağış 402 mm olup 
en fazla yağış 68.8 mm ile Mayıs ayında, en az yağış ise 16.5 mm ile Ağustos ayında gözlenmiştir. Yıllık yağışın 
%51.24’ü (207.6 mm) bitki vejetasyon periyodu olan 1 Mayıs–20 Ekim döneminde düşmektedir. Ağustos ayında 
bağıl nem değeri %47 ile en düşük, Aralık ve Ocak aylarında %76 ile en yüksek değerlerde olup, yıllık ortalama 
bağıl nem %64’tür (Anonim 2014b).

Erzurum ovası alanının 29 879 ha (%87,12)’ı sulanabilir nitelikteki I. II. ve III. sınıf arazi niteliğindedir. 1817 ha 
(%5,42) alan taban suyu, taşkın, tuzluluk alkalilik, permeabilite ve topoğrafya yetersizliği gibi nedenlerden geçici 
olarak sulanamaz özellikte V. sınıf ve 1831 ha (%5,46) alan ise sulanamaz alan olarak tespit edilmiştir. Ovanın 
toprak profil derinliği bazı bölgelerde oldukça sığ özellik taşımaktadır (Akgül, 1992; Şahin, 1994; Kuşlu, 2004).

Araştırma için DSİ VIII. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/25 000 ölçekli Erzurum Projesi Vaziyet Planı 
(Anonim 2003e), 1/5000 ölçekli DSİ VIII. Bölge Müdürlüğünden alınan mülkiyet haritaları, KHGM tarafından 
hazırlanan 1/100 000 ölçekli Erzurum İli Arazi Kullanma Kabiliyeti Sınıflandırılması Haritası (Anonim 2000) kul-
lanılmıştır. Haritalar taranarak bilgisayar ortamına aktarılmış, haritalar ve bağlantılı uygulamalar için hazırlanmış 
Windows uyumlu CAD (Computer Aided Design Drafting) tabanlı yazılım olan NETCAD 5.2 programında ekran 
sayısallaştırması yapılmıştır. Elde edilen sayısal ve sözel verilerin CBS yöntemi ile analizi için yine NETCAD 5.2 
programı kullanılmıştır.  

Veri tabanının oluşturulmasında ve analizinde sulamayı sınırlayan etkenlerden, topoğrafya (eğim), toprak profil 
grubu, üst toprak yapısı, geçirgenlik ve benzeri özellikler dikkate alınmıştır.  

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Kuzgun barajı sulama alanında su dağıtım sistemi arazi toplulaştırma projesi ile aynı zamanda yürütülmediğinden 
tarla içi geliştirme hizmetlerinden yararlanma oranı düşük kalmıştır. Toplam sulama randımanı, genel anlamıyla 
sulama suyu ihtiyacının kaynaktan saptırılan suya oranı olarak tanımlanabilir. Yapılan araştırma sonucunda elde 
edilen verilere göre sulamaya açılan Kuzgun Barajı sulama alanında sulu tarım yapılma oranı yaklaşık % 35 ol-
muştur. Sulamaya açılan alanlarda iletim kanalından saptırılan suyun çok az bir kısmı sulama amaçlı kullanılabil-
mektedir. DSİ tarafından işletilen ve sulama birliklerine devredilen sulamalarda sulama oranı sırasıyla % 23 ve % 
59’dur (Kızıloğlu ve ark.,2012).

Araştırma bölgesinde sulamaya açılan alanlarda geleneksel olarak hububat yetiştiriciliği devam etmekte olup, yer 
yer patates, şeker pancarı, ayçiçeği tarımı da başlamıştır. Ancak henüz tam anlamıyla ürün çeşitlendirmesi yapıla-
mamıştır. Sulamaya açılmamış alanlarda kuruda hububat yetiştiriciliği yaygın olmakla birlikte yem bitkilerinden 
çoğunlukla yonca, fiğ ve korunga tarımı yapılmaktadır. Araştırma alanında önemli oranda çayır ve meraya rastlan-
maktadır. Bu nedenle hayvancılık ana uğraşılardan birisidir. Bölgenin en belirgin özelliklerinden birisi, büyük bir 
pazar olan Erzurum merkezine yakın olmasıdır (Kuşlu, 2004; Kızıloğlu ve ark. 2012).

Sulamaya geçilmiş olması üretimi yapılan bitkilerde çok az bir değişikliğe neden olmuştur. Yörede tarımla uğra-
şan çiftçiler genellikle getirisi düşük olan ürünlerin tarımını yapmakta, yerleşmiş etkili bir sulama kültürüne sahip 
olmadıkları gibi yeni bilgi ve yöntemleri kabullenmekte zorlanmaktadırlar. Ovada hâlihazırda tarımı yapılan bitki 
deseni ve ekiliş oranları Çizelge 3.1’de gösterilmiştir.  Tarım işletmelerinde güzlük ekim yüksek oranda tercih 
edilen bir üretim şekli olmakla birlikte, alanda üretim planlaması yapılması gerekmektedir. 

Çizelge 3.1. Araştırma Alanında Bitki Deseni

Kültürü Yapılan Bitki Türleri Ekiliş oranı (%)
 Hububat 27.34
 Fasulye(Taze) 0.09
 Nohut 0.16
 Bostan 0.89
 Şeker Pancarı 7.73
 Ayçiçeği 0.32
 Her Çeşit Fidan 0.41
 Patates 1.03
 Yem Bitkileri 58.98
 Çayır 3.06
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Kuzgun Barajı sulama alanında yer alan toprakların bir kısmı toprak profil derinliği açısından yetersizdir (Şekil 
3.1).  Sığ topraklarda işlemeli tarım ve sulama yapılması toprak erozyonuna neden olmaktadır.

Araştırma alanında bulunana toprakların bir kısmında sulamayı kısıtlayan faktörlerin başında gelen eğim sorunu 
vardır (Şekil 3.2). Bölgede eğimli arazilerde çoğunlukla geleneksel sulama yöntemleri kullanılmaktadır.

Sulama ve işlemeli tarım açısından önemli olan arazi eğimi ve toprak profil derinliği kısıtlarının yanı sıra, toprak 
geçirgenliği ve üst toprak profil grubu gibi ölçütler de dikkate alınarak CBS yöntemiyle yapılan sorgulama sonu-
cunda hazırlanan Kuzgun Barajı sulama alanı arazi kullanımına ilişkin tematik harita Şekil 3.3’te gösterilmiştir. 
Yapılan sorgulamanın bir örneği şu şekildedir: “Araştırma alanında toprak yapısına uygun bitkiler ekim nöbeti 
sistemine dâhil edilmelidir. Örneğin %2-6 eğimine sahip ve toprak derinliği 65 -90 cm dolayında olan arazilerde 
verimli toprak katmanının kaybolmasını engellemek için çapa bitkilerinden kesinlikle kaçınılması ve çok yıllık 
bitkilerin ekim nöbetinde bulunması gerekmektedir.”

Şekil 3.1.  Kuzgun Barajı Sulama Alanında Toprak Profil Derinliği Dağılımı

Şekil 3.2. Kuzgun Barajı Sulama Alanında Arazi Eğim Sınıfları Dağılımı

Şekil 3.3. Kuzgun Barajı Sulama Alanında Arazi Kullanımına İlişkin Tematik Harita
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kuzgun Barajı sulama alanının bazı kısımlarında topoğrafyadan, bazı kısımlarında ise üst toprak profil derinli-
ğinin yetersizliğinden kaynaklanan temel sulama kısıtları söz konusudur.  Bölgedeki tarım işletmeleri basınçlı 
sulama sistemlerinin ilk yapım maliyetinden dolayı cazibe ile sulama yöntemini yaygın bir şekilde kullanmaktadır. 
Eğimli ve sığ toprak özelliğine sahip arazilerde sulama teknolojisinin geliştirilmesi ve yüzey sulama yapılmasının 
önlenmesi gerekmektedir. Basınçlı sulama sistemlerinin işçilik maliyeti az ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra 
randımanı yüksek olduğu için birim alana uygulanan su miktarı yüzey sulama sistemlerine göre düşüktür. 

Araştırma alanında hâlihazırda ilgi gören tarımsal üretim şekli olan süt sığırcılığının daha etkin duruma getirilmesi 
ve bu amaçla sık kök ve gövde yapısına sahip bitkilerin karışımıyla oluşturulacak suni meralar, hem toprak eroz-
yonunu önleme hem de ihtiyaç olan yeşil yemlerin sağlanması açısından değerlendirilmelidir.

Ülkemizde kuru tarım alanlarının sulamaya açılması ile gözlemlenen aşırı sulama, erozyon ve tuzlulaşma benze-
ri sorunların yaşanmaması için toprak ve topoğrafyaya uygun arazi kullanım planlaması gerekmektedir. Altyapı 
yetersizliğinin de ortadan kaldırılabilmesi için sulama sistemi ile birlikte arazi toplulaştırmasının eşgüdüm içinde 
yapılması sağlanmalıdır.
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Özet 

Bu çalışmada prolinin bitkilerde kuraklığa dayanıklılık mekanizmalarına yaptığı olumlu etkileri çalımsı bitkilerin 
prolin içeriği yönünde değerlendirilmesi ve kıraç meraların rehabilitasyonundaki potansiyelleri amaçlanmıştır. 
Kıraç koşullarda çalımsı bitkileri gelişmiş kök sistemleri ve gelişme periyodunun uzunluğu sayesinde kurak sezon-
dan etkilenmemekte; mera ve farklı üretim faaliyetleri gibi bulundukları yerlerde ot veriminin kalite ve kantitesine 
önemli ölçüde katkıda bulunabilmektedir.

Anahtar kelimeler:  Çalımsı bitki, prolin, kuraklık

Importance of Prolin Accumulation in Shrubs for Drought 

 Abstract  

The aim of this study was to determine the mechanism of proline for drought resistance, positive effects of proline 
to plant mechanisms potential of shrubs for improvement/rehabilitation of dry pastures. Having developed root 
structure and long growing period shrubs, resistant to drought  could make significant contribute to yield and qu-
ality in livestocks. 

Key words: Bushy plant, prolin, drought

Giriş: 

Ülkemizde hayvancılık üretimi çoğunlukla meraya dayanmaktadır. Meralar çoğunlukla karasal iklimin hakim old-
uğu, kışların sert ve soğuk, yazların ise kurak geçtiği İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaları 
nedeniyle suyun kıt olduğu kurak koşullarda bulunmaktadır. Diğer taraftan sınırlı verim potansiyeline sahip, şid-
detle iyileştirmeye ihtiyaç duyan meraların bilinçsizce ve aşırı otlatılması sonucunda şiddetle dejenere olmuş ya 
verim gücünü oldukça kaybetmiş, veya mera vasfını kaybetmiştir. Ayrıca bu alanlar şiddetli erozyona maruz kal-
mıştır. Bu mera alanlarının şiddetle rehabilite edilmeleri acil olarak büyük önem taşımaktadır. Çalılar gerek derin 
kök sistemleri ile kuraklığa karşı yüksek toleransa sahip olmaları ve gerekse sahip olduğu besleyici özellikleri ile 
son yıllarda hayvancılıkta yem açığının kapatılmasında yem kaynağı olarak büyük öneme sahiptir. Diğer taraftan 
çalımsı bitkilerin kullanımı ile kaba yem açığının kapatılmasında, yeşil yem periyodunun uzatılmasında,  ekolojik 
sistemdeki oynadıkları rolle, erozyonun önlenmesinde ve biyoçeşitliliğin korunmasında önemli unsur olarak görev 
yapacaktır (Papanastasis et al., 1999).

Çalılar kurak ve yarı kurak alanların geliştirilmesinde önerilen bitkilerdir. Çünkü onların kurağa yüksek tolerans-
ları ve derin kök yapıları ile bütün sezon boyunca yeşil kalarak taze yem sağlamaları mümkündür. Zamanında ve 
yerinde hayvan üretim sistemine rezerve faydalı yemler olarak katkıda bulunurlar (Anonymous, 1998). Kuzey 
Afrika’nın ortalama 200 mm/yıl yağış alan kurak bölgelerinde Artemisia herba alba 7 milyon hektar, Artemisia 
campestris 4 milyon hektar alanda bulunmaktadır (Le Houerou,1989). Çalı bitkileri erozyon kontrolü, toprak ve 
su korumasını sağlar, kum ve kumul stabilizasyon ile çölleşmeyle mücadele eder, çölleşmeye karşı koyar, marji-
nal tarım alanlarının rehabilitasyonunda kullanılır. Kıraç alanları, parkları vs güzelleştirici, rekreasyon alanlarının 
oluşturulması, erozyon ve aşırı otlatma sonucu tükenmiş alanların rehabilitasyonunda, Maden ve taşocağı gibi 
bozulmuş alanların ve sınıfı düşmüş ekosistemlerin rehabilitasyonunda, Tuzlu suların kullanımı ve tuzlu alanların 
kullanımını sağlarlar, Cadde ve yol kenarlarının plantasyonunu oluştururlar, Besin döngüsü ve arazi verimliliğine 
faydası nedeniyle, Orman ve Tarım-Orman sınırlarının belirlenmesinde ve çöllerin sınırlandırılmasında Yangın 
kırıcı olarak diğer tekniklerle birlikte kullanım sahaları mevcuttur (Kwiatowski, 1997). Robles et al. (2001), Co-
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ronilla juncea’nın kıraç alanlarında bozulmuş yarı-kurak ekosistemlerde arazi ıslahı için kullanılabileceğini be-
lirtmişlerdir.

Prolin bitkilerin kurağa gösterdiği töleransta önemli bir göstergedir. Çalıların da içinde bulunduğu yüksek bitkiler-
de yaygın olarak bulunan prolin, kuraklık stresi altında diğer aminoasitlere göre daha fazla birikir. Prolin sentezi, 
düşük su potansiyeline sahip ortamlarda, spesifik olmayan bir cevaptır ve bu yüzden stres koşullarında bitkideki 
miktarı ve üretimi artmaktadır. Normal şartlarda sitozolde biriken prolin, sitoplazmanın osmotik ayarlamaların-
da görev alır. Stres koşullarında artan miktarı ile bitkinin suyu muhafazasında ve su kaybının önlenmesinde rol 
alır. Yine osmotik düzenleyici özelliğinin yanısıra  subselular yapıların stabilizasyonu, serbest radikallerin yaka-
lanması, hücresel redoks potansiyelinin korunması  sitoplazmik asidozun azaltılması, metabolizmadaki uygun 
NADP+/NADPH oranının korunması ve DNA hasarlarının engellenmesinde de görev almaktadır.  Dolayısıyla 
yüksek prolin miktarına sahip çalımsı bitkiler kıraç meraları rehabilitasyonunda daha iyi performans gösterecektir. 
Çalılar içerdikleri prolin miktarı ile de kıraç koşullarda değerlindirilebilecek bitkilerdir. Prolin miktarı çalılarda 
geniş bir yelpazede değişmektedir. Örneğin yapılan bazı çalışmalarda μmol g/fw olarak prolin miktarları Berberis 
vulgaris’de 8,15-8,45; Clematis orientalis’de 10,17-11,23; Mahonia aquifolium’da 7,55-8,01; Gonocytisus angu-
latus’de 6,32-6,78; Sorbus area’da 13,09-14,11; Buxus sempervirens’de 13,29-13,11; Elaeagnus angustifolia’da 
6,21-6,44; Jasminum fruticans’de 6,38-6,56; Pyracantha coccinea’da 6,13-6,74; Cistus creticus’de 5,07-5,68; 
Smilax excelsa’da 3,06-3-19 arasında değişmiştir.

Sonuç:

Kıraç koşullarda çalımsı bitkileri gelişmiş kök sistemleri ve gelişme periyodunun uzunluğu sayesinde kurak sezon-
dan etkilenmemekte; mera ve farklı üretim faaliyetleri gibi bulundukları yerlerde ot veriminin kalite ve kantitesine 
önemli ölçüde katkıda bulunabilirler. 

LİTERATÜR
Anonymous. 1998. Advanced Course:1998.  Fodder Shrubs: Theır Role In Medıterranean Arıd And Semı-Arıd Land Develop-

ment And Envıronmental 

Conservatıon Rabat (Morocco), 28 September - 9 October 1998 Jointly organized by International Centre for Advanced Med-
iterranean Agronomic 

Studies (CIHEAM)andInstitut Agronomique et Vétérinaire Hassan II of Morocco with thecontribution ofCommission of the 
European Union(DG I)

Kozlowski, T.T. ve Pallardy, S.G. 1997. Growth Control in Woody Plants. Academic Press, Inc.San Diego, CA, pp: 15–72. 

Le Houérou, H.N. 1989. The shrublands of Africa. In:The biology and  utilization of shrubs. McKell, C.M.(ed.), Aca-
demic Press. pp. 119–143

Papanastasis, V.P., Platis, P.D. and Papanastasis, O.D.,  1998. Effects of age and frequency of cutting on productivity of  Medi-
terranean decidious fodder tree and shrub plantations. Fodder Shrubs. Forest Ecol. And Maaanagr., 110: 283-292.

Robles, A.B., Allegretti, L.I. and Passera, C.B., 2001.Coronilla juncea is Both a Nutritive Fodder Shrub and Useful in the Re-
habilitation of Abondened Mediterranean Marginal Famlanmd. Journal of Arid Environments 50: 381-392



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

266

II.CİLT

TOKAT İLİNDE BİTKİSEL ÜRETİMDE KARŞILAŞILAN  
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ÖZET

Tarımsal üretim birçok risk ve belirsizlikler ile karşı karşıyadır. Özellikle don, dolu, yangın, sel, kuraklık ve heye-
lan gibi doğal afetler sonucu bazı yıllarda tarımsal üretim önemli miktarlarda zarar görebilmektedir. Araştırma 
bölgesi olarak seçilen Tokat ilinde üreticilerin ürünler bazında en çok maruz kaldıkları doğal afet riskleri dolu, 
don ve kuraklıktır. Çalışmada; araştırma sahasındaki üreticilerin karşılaştığı riskler, aldıkları veya alabildikleri 
önlemler üretici görüşleri olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte üreticilerin risklere karşı alamadıkları önlemler 
ve nedenleri tartışılmıştır. Araştırma kapsamında, Basit Tesadüfü Örnekleme Yöntemiyle belirlenen 120 üretici ile 
anket çalışması yürütülmüş olup elde edilen veriler 2011-2012 üretim dönemini kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel Üretim, Risk, Tokat

Measures to be taken and Risks Meet in Crop Production inTokat Province

ABSTRACT

Agricultural production is faced with many risks and uncertainties. Especially, significant quantities of agricultural 
production as a result of natural disasters such as frost, hail, fire, flood, drought and landslides can be damaged in 
some years. Natural disaster risks that exposed to the most of farmers in Tokat province selected as the study land 
are hail, frost and drought. In this study; risks faced by the farmers in the survey area, or they could take measures 
have been identified as the opinions of farmers. However, causes and measures can not take against the risks of 
farmers were discussed. In scope of the research, survey with 120 farmers as determined by simple random sam-
pling method   was carried. The data is obtained includes production period 2011-2012.

1. GİRİŞ

Tarımsal üretimin genellikle açıkta yapılması nedeni ile tarım kontrol edilemeyen iklim koşulları ile sürekli karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu açıdan, tarım “üstü açık fabrika” olarak da nitelendirilmektedir (Dinler, 2000). Bu kontrol 
edilemeyen risk faktörleri, üretim miktar ve kalitesini etkilemektedir. Üretim ve kalitede meydana gelen değişim-
ler ise hem ürün fiyatlarında ve hem de üretici gelirinde dalgalanmalara neden olmaktadır. Bu belirsizlik ortamında 
üreticiler gelecek kaygısı taşımakta, doğru kararlar alamamakta, kaynaklarını etkin biçimde planlayamamaktadır. 
Bu durum ise tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Bu açıdan bakıldığında üreticilerin tarım-
sal üretim sırasında karşılaştıkları risk ve belirsizliklerin saptanması ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya 
konulması büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle araştırmada; Tokat ili genelinde bitkisel üretimle uğraşan üreticilerin karşılaştıkları riskler ve aldıkları 
önlemler ile alınması gereken tedbirler tartışılmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma sahasında bitkisel ürün yetiştiren işletmelerden anket yoluyla derlenen veriler, çalışmanın birincil kay-
nağını oluşturmaktadır. Örnek sayısının tespitinde “Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi” kullanılmış olup formülü 
aşağıda verilmiştir (Çiçek ve Erkan, 1996).
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Formülde;      n = Anket sayısı             N = Bitkisel ürün sigortası yaptıran işletme sayısı

p = Olayın gerçekleşme ihtimali

q = (1 – p)

D = (d / z)’dir.

Örnekleme sonucunda 120 adet işletme örnek sayısı olarak belirlenmiştir. Tesadüfi olarak seçilen işletmelerle 
anket çalışmaları yürütülmüştür.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Risk, gelecekte beklenen bir olayın belirli bir olasılıkla tahminini ifade eden ve kantitatif bir şekilde ölçülebilen 
olaylarla ilgili değişimlerdir. Tarımsal üretimi etkileyen riskleri temelde doğadan kaynaklanan üretim riski ve pi-
yasadan kaynaklanan pazarlama riski olarak sınıflandırmak mümkündür (Sayılı ve Uzunöz, 1998; Karahan, 2002). 
Bunun yanında teknolojik risk, insan kaynaklı risk ve sosyal riskler de söz konusu olabilmektedir (Saner, 1999; 
Şahin, 2008).

Araştırma bölgesinde üreticiler, tarımsal üretim sırasında doğal afet riski (don, dolu, yangın, kuraklık vb.), girdi 
fiyatı riski (çiftçilerin girdiler için ödedikleri fiyatları önceden tam olarak bilememeleri vb.), hastalık-zararlı riski, 
kurumsal düzenlemelerden kaynaklanan riskler (politika değişikliği, desteklenen ürün ve destek miktarlarındaki 
değişmeler, kota uygulaması vb.), pazarlama riski (ürünlerin tamamının bazı yıllar satılamaması vb.) ve personel 
riskleri (işletme sahibi veya işletmede çalışanların sağlıklarında veya bireysel çalışmalarında meydana gelebilecek 
değişiklikler vb.) ile karşılaşmaktadır. Bu risklerden üreticiler için en önemli tehdit oluşturan ve kontrol edilemey-
en doğal afet riskleri, ürünler bazında detaylı olarak değerlendirilmiştir. 

Üretim sürecinde risklere karşı mücadelede çiftçilerin uyguladığı stratejiler farklılık gösterebilmektedir. Üre-
timin çeşitlendirilmesi, düşük riskli faaliyetleri seçmek, planlama yapılması, ürünlerin depolanması, satışları yıla 
yaymak, sözleşmeli üretim yapmak, borçlanmaya gidilmesi, sigorta yaptırılması ve örgütlenme bu stratejilerden 
bazılarıdır (Karahan, 2002; Vuruş Akçaöz, 2001; Miran, 2005; Şahin ve ark., 2008, Sayılı, 2010). Üreticiler; bu-
lundukları bölgeye, yetiştirdikleri ürünlere ve sahip oldukları kaynaklara göre bu stratejilerden bir ya da birden fa-
zlasını uygulamaktadır. Araştırma bölgesindeki üreticilerin mevcut tarımsal risklere karşı uyguladıkları stratejiler 
(risklerden korunmaya yönelik çözüm önerileri) ve uygulamaları gereken stratejiler ortaya konulmuştur.

3.1. Araştırma Bölgesinde En Çok Karşılaşılan Riskler

Araştırma bölgesinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan ürünler çok çeşitli olup gerek tarla ürünleri, gerek mey-
veler ve gerekse sebzelerden oluşmaktadır (Çizelge 1). Araştırma bölgesinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan 
ürünlerin en çok maruz kaldıkları riskler, önem sırasına göre; doğal afet riski, girdi fiyatı riski, hastalık zararlı riski 
ve pazarlama riskidir. 

Çizelge 1. Araştırma bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen ürünlerde karşılaşılan riskler

ÜRÜNLER

KARŞILAŞILAN RİSKLER (%)

Toplam
Doğal
Afet Girdi Fiyatı

Hastalık-
Zararlı

Kurumsal
Düzenlemeler Pazarlama Personel

Arpa 34,67 30,67 18,66 0,00 16,00 0,00 100,00
Buğday 32,72 28,72 21,66 0,34 16,22 0,34 100,00
Mısır 30,17 29,17 28,16 0,00 12,50 0,00 100,00
Ayçiçeği 31,24 27,50 26,88 0,63 13,12 0,63 100,00
Şekerpancarı 24,81 35,34 25,56 0,00 14,29 0,00 100,00
Bağ 42,86 21,43 35,71 0,00 0,00 0,00 100,00
Elma 39,50 0,00 48,00 0,00 12,50 0,00 100,00
Kiraz 37,50 0,00 43,75 0,00 12,50 6,25 100,00
Şeftali 37,50 0,00 43,75 0,00 12,50 6,25 100,00
Domates 22,78 21,52 31,64 1,27 21,52 1,27 100,00
Biber 26,09 26,09 34,78 0,00 13,04 0,00 100,00
Karpuz 26,58 24,14 28,59 0,00 20,69 0,00 100,00
ORTALAMA 32,20 20,38 32,26 0,19 13,74 1,23 100,00
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Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve bağ yetiştiren üreticilerin en çok karşılaştığı risklerin; birinci sırada doğal afet 
riski, ikinci sırada girdi fiyatı riski, üçüncü sırada hastalık-zararlı riski ve dördüncü sırada ise pazarlama riski oldu-
ğu tespit edilmiştir. Şekerpancarında en çok sorun oluşturan riskler; birinci sırada girdi fiyatı riski ve ikinci sırada 
hastalık ve zararlı riskidir. Elma, kiraz, şeftali, domates, biber ve karpuzda ise üreticilerin en fazla karşılaşmış 
oldukları risklerin başında hastalık ve zararlı riski gelmektedir.

Araştırma bölgesinde üreticilerin karşılaşmış oldukları risklere karşı almış oldukları tedbirler veya uyguladıkları 
stratejiler Çizelge 2’de verilmiştir.

Araştırma bölgesinde üreticilerin bir kısmı doğal afet riskine karşı tarım sigortası yaptırmaktadır. Tarımsal üre-
timdeki özellikle doğal afet zararlarını gidermeye yönelik tedbirlerin başında tarım sigortası gelmektedir (Dinler, 
2003). Tarım sigortası üreticilerin ödedikleri primlerle oluşturulan fon aracılığıyla, zarara uğrayan üreticilerin 
zararlarının tazmin edildiği önemli bir organizasyondur (Tanrıvermiş, 1994). Tarım sigortası ile; beklenen risk 
gerçekleştiğinde üretici zararlarını tazmin etmektedir. Dolayısıyla, bu tedbirin önemli olduğu ve yaygınlaştırılması 
gerektiği söylenebilir. Ödenecek primin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır (Karaca ve ark, 2010). Ayrıca, 
bazı üreticiler teknik önlemler aldıklarını da belirtmişlerdir. Bahsedilen önlemler doğal afet risklere karşı önemli 
iken üretimin coğrafik olarak yayılması (olumsuz hava koşullarının etkisini azaltma) da dikkate alınması gereken 
bir başka tedbir olarak önerilebilir.

Çizelge 2. Araştırma Bölgesinde Bitkisel Üretimde Karşılaşılan Riskler ve Önlemler

KARŞILAŞILAN 
RİSKLER

RİSKLE KARŞILAŞMA 
ORANI (%)

ÜRETİCİNİN ALDIĞI 
ÖNLEMLER ÖNERİLER

Doğal Afet 32,20
•	 Tarım Sigortası
•	 Teknik önlemler

•	 Tarım sigortası
•	 Teknik önlemler
•	 Üretimin coğrafik olarak yayılması

Girdi fiyatı 20,38 •	 Önlem yok

•	 Girdileri önceden depolamak
•	 Yoğun girdi kullanımını azaltarak 

girdileri etkin kullanmak
•	 Sözleşmeli üretim yapmak
•	 Örgütlenme

Hastalık-Zararlı 32,26 •	 Zirai mücadele
•	 Zirai mücadele
•	 Teknik önlemler

Kurumsal 
Düzenlemeler 0,19 •	 Önlem yok

•	 Ekonomik ve politik değişimlere 
uyum sağlayacak işletme yönetim 
düzeyine sahip olma

Pazarlama 13,74
•	 Sözleşmeli üretim
•	 Ürün çeşitlendirmesi

•	 Pazar bilgilerini önceden toplama
•	 Hükümet politikalarını yakından 

takip etme
•	 Satışları yıl içerisine yaymak
•	 Sözleşmeli üretim
•	 Vadeli satış
•	 Örgütlenme
•	 Girişimleri çeşitlendirmek

Personel 1,23
•	 Çoğunlukla aile 

işgücünün çalışması

•	 İşçilik az isteyen üretime yönelme
•	 Personel eğitimi
•	 İşletme yönetiminin tek bir kişi 

üzerinde olmaması

Girdi fiyatları üreticilerin ürün seçimindeki tercih ve kararları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Girdi fiyatı 
riski kontrol edilemeyen bir risk olup, üreticilerin bu risk faktörüne karşı almış oldukları herhangi bir önlem 
bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, girdi fiyatlardaki dalgalanmalar karşısında üreticiler hemen hemen hiçbir 
şey yapamamakta, dolayısıyla fiyatı kabullenmek durumundadırlar. Ancak kısa dönemde girdi fiyatını veri olarak 
kabul eden üreticiler, uzun dönemde üretim kararlarını fiyatların seyrini izleyerek vermektedir. Üreticilere, girdi 
fiyatı riskine karşı; girdileri önceden depolamak, yoğun girdi kullanımını azaltarak girdileri etkin kullanmak, söz-
leşmeli üretim yapmak ve/veya girdi alımında örgütlü hareket etmek (kooperatifleşme, beraber hareket etme vb.) 
önerilebilir.

Hastalık ve zararlı riskine karşı buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve bağ ürünleri için çiftçiler önlem olarak zirai müca-
dele yapmaktadır. Bu risk faktörü üretim miktar ve kalitesini etkileyen ancak kontrol edilebilir bir risk türüdür. Bu 
tedbir ile birlikte teknik önlemler (çapalama, hastalık-zararlılara dayanıklı çeşit seçimi vb.) de alınabilir.
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Kurumsal düzenlemelere karşı üreticiler herhangi bir önlem almamaktadırlar. Ancak vergi, para, fiyat ve ücret po-
litikalarındaki düzenlemeler zaman içinde işletmelerin performanslarını olumsuz anlamda etkilemektedir. İşletme 
yönetiminin piyasa şartları ile ekonomik ve politik değişimlere uyum sağlayabilecek nitelikte olması, üreticilerin 
bu risk faktöründen korunması için gereklidir. Bu bağlamda, işletmenin yatırımlarını düzenlemesi, iç fon ayırması, 
gerektiğinde varlık satın almaktan ziyade kiralama yolunu tercih etmesi gibi önlemler alınabilir.

Pazarlama riskine karşı üreticilerin bir kısmı sözleşmeli üretim (şekerpancarı ve domateste olduğu gibi) yaparken, 
önemli bir kısmı da ürün çeşitlendirmesine (işletmede farklı bitkisel ve hayvansal ürünler yetiştirilmesi) gitmekte-
dirler. Bu tedbirlere ilaveten üreticiler; pazar bilgilerini önceden toplamalı, hükümet politikalarını yakından takip 
etmeli, ürün satışlarını yıl içerisine yaymalı (mümkünse ürünlerin hepsi aynı anda satılmamalı, ürün satışlarında 
mevcut ve gelecekteki tahmini fiyatlar tespit edilebilmeli vb.), karlı ise vadeli satışlar tercih etmeli, ürün satışların-
da üreticiler örgütlü hareket etmeli ve girişimlerin çeşitlendirmesi sonucu yılın belirli dönemlerinde de işletmeye 
gelir sağlayabilecek ürünlerin satışını sağlamalıdır.

Personel riskine karşı tarımsal üretimde aile işgücü yoğun olarak kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, özellikle 
aile işgücünün yetersiz olması nedeniyle yabancı işgücü temini gerekmesi durumunda daha az işgücü gerektiren 
üretim faaliyetleri tercih edilmelidir. Buna ilaveten, özellikle işletme yöneticisinin hastalanması veya ölümü duru-
munda işletme faaliyetlerinin aksamaması veya işletmenin sürdürülebilirliği için işletmedeki diğer personellerin 
de işletme faaliyetleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

3.2. Araştırma Bölgesinde Karşılaşılan Doğal Afet Riskleri

Bu aşamada, doğal afet risklerinden en fazla sorun oluşturan risk faktörleri ürünler bazında değerlendirilmiştir. 
Buğday ve arpada sırasıyla dolu riski, kuraklık riski ve don riski önemli iken; mısırda dolu ve kuraklık riski; ay-
çiçeğinde dolu, kuraklık ve don riski; bağ ve elmada dolu ve don riski;  kirazda ve şeftalide ise don, dolu ve aşırı 
yağış-sel riski önemli riskler olarak görülmektedir (Çizelge 3). Domates, biber ve karpuzda da dolu, don ve fırtına 
riskleri önemli tehdit oluşturmaktadır. Tüm ürünlerde dolunun az yada çok önemli bir doğal afet riski olduğu 
görülmektedir. Buna karşın, yangın ve deprem ise üreticiler tarafından çok düşük oranlarda bir risk olarak kabul 
edilmektedir. 

Çizelge 3. Araştırma bölgesinde ürünler bazında en çok karşılaşılan doğal afet riskleri

ÜRÜNLER

EN ÇOK KARŞILAŞILAN DOĞAL AFET RİSKLERİ (%)

Toplam
Aşırı 

yağış-sel Dolu Don Fırtına Kuraklık Yangın Deprem
Arpa 3,45 44,83 17,24 1,72 24,14 8,62 0,00 100,00
Buğday 4,76 55,10 13,61 1,36 20,41 4,76 0,00 100,00
Mısır 8,33 66,67 0,00 8,33 16,67 0,00 0,00 100,00
Ayçiçeği 7,62 47,62 11,43 3,81 26,67 1,90 0,95 100,00
Şekerpancarı 4,88 32,93 24,39 0,00 34,15 2,44 1,22 100,00
Bağ 0,00 54,55 36,36 0,00 9,09 0,00 0,00 100,00
Elma 0,00 52,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Kiraz 7,14 42,86 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Şeftali 6,67 40,00 46,67 6,67 0,00 0,00 0,00 100,00
Domates 7,55 50,94 18,87 7,55 15,09 0,00 0,00 100,00
Biber 11,76 47,06 23,53 5,88 11,76 0,00 0,00 100,00
Karpuz 0,00 61,54 7,69 7,69 23,08 0,00 0,00 100,00
ORTALAMA 5,18 49,68 24,82 3,58 15,09 1,48 0,18 100,00

Araştırma bölgesinde son 10 içerisinde önemli ürünlerde verim kaybına neden olan en önemli doğal afet risklerinin 
dolu, don ve kuraklık olduğu üreticiler tarafından beyan edilmiştir (Çizelge 4). Bununla birlikte, bazı ürünlerde 
fırtına ve hastalık risklerinin de görüldüğü belirtilmiştir. Ürünlere göre değişmekle birlikte, görülen doğal afetler 
sonucunda verimde %29-60 arası kayıplar yaşanmıştır. Bu durum, işletmenin gelirinde önemli kayıplara yol aç-
makta ve neticede işletmenin geleceğe yönelik karar almalarında (yeni yatırımlar yapma, işletmeyi büyütme vb.) 
veya işletmenin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından (borç ödeme, modern tarım tekniklerini kullanma vb.) 
olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. 2014 yılında ülkenin birçok bölgesinde yaşanan kuraklık, dolu, don gibi 
doğal afetler birçok üreticiyi (tarım sigortası yaptırmayan) zor durumda bırakmıştır.

Genel olarak incelendiğinde, tüm ürün gruplarında ortalama olarak en önemli doğal afet riskinin %49,68 ile dolu 
olduğu, bunu %24,82 ile don ve %15,09 ile de kuraklık riskinin takip ettiği tespit edilmiştir (Çizelge 5).
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Çizelge 4. Araştırma bölgesinde son 10 yılda doğal afet sonrası bitkisel ürünlerde meydana gelen verim kaybı

ÜRÜNLER
NORMAL YILLARDA 

VERİM (kg/da)

DOĞAL AFET SONRASI 
VERİM
(kg/da) VERİM KAYBI (%)

KARŞILAŞILAN
DOĞAL AFET 

RİSKLERİ

Arpa 297 120 60

•	 Dolu 
•	 Kuraklık
•	 Don

Buğday 424 253 40

•	 Dolu
•	 Kuraklık
•	 Don 

Mısır * * * Veri alınamadı

Ayçiçeği 280 200 29

•	 Dolu 
•	 Kuraklık
•	 Don
•	 Fırtına

Şekerpancarı 5800 4000 31

•	 Kuraklık
•	 Dolu
•	 Don

Bağ 2100 1300 38
•	 Dolu
•	 Don

Elma 2300 1200 48
•	 Dolu
•	 Don

Kiraz 2000 1000 50
•	 Dolu
•	 Don

Şeftali 4000 2000 50
•	 Dolu
•	 Don

Domates 7000 4400 37
•	 Dolu
•	 Hastalık

Biber * * * Veri alınamadı
Karpuz * * * Veri alınamadı

Araştırma bölgesindeki üreticilerin doğal afet risklerinden aşırı yağış-sel, dolu, fırtına, yangın ve depreme karşı 
herhangi bir önlem almadıkları görülmektedir. Buna karşın, don riskine karşı bahçelerde ateş yakıldığı ve kurak-
lık riskine karşı da sulama yapıldığı belirtilmiştir. Ancak belirtilen doğal afet risklerinin tamamına yakını için en 
önemli tedbir tarım sigortası yaptırılmasıdır. Üreticilerin tarım sigortası yaptır(a)mamalarındaki nedenler; tarım 
işletmelerinde gelir düşüklüğü ve buna paralel olarak primlerin düşük gelirli üreticiye göre yüksek oluşu, işletme-
lerde arazilerin tapu kayıtlarının yetersizliği, hisseli oluşu, sigorta konusunda yeterli bilgiye sahip olmama, üreti-
cilerin gereksiz bir maliyet unsuru olarak görmesi, sigorta şirketlerine ve eksperlere güvensizlik vb. nedenlerdir. 

Ancak, tarım sigortası şartları uygun olan tüm işletmeler için önemli bir risk transfer aracıdır. Örneğin, Karadeniz 
Bölgesinde 2014 yılında yaşanan don zararı neticesinde birçok fındık üreticisi mağdur olmuştur. Tarım sigortası ile 
birlikte, üreticilerin farklı doğal afetler karşısında alabilecekleri birçok tedbir bulunmaktadır. Örneğin; 

•	 doluya karşı ön uyarı sistemleri,

•	 dolu ve fırtınaya karşı koruma örtüleri ve ağlar, 

•	 dona karşı ısıtma ve yağmurlama sistemleri, 

•	 kuraklığa karşı minimum su harcayan sulama sistemlerinin kullanımı, dayanıklı çeşitler kullanımı, az su 
tüketen bitki desenine yönelme,

•	 yangına karşı anızların yakılmaması gibi tedbirler önerilebilir.
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Çizelge 5. Araştırma bölgesinde bitkisel üretimde karşılaşılan doğal afet riskleri ve önlemler

KARŞILAŞILAN 
RİSKLER

RİSKLE KARŞILAŞMA 
ORANI (%)

ÜRETİCİNİN ALDIĞI 
ÖNLEMLER ÖNERİLER

Aşırı yağış-sel 5,18 •	 Önlem Yok •	 Tarım sigortası

Dolu 49,68 •	 Önlem Yok

•	 Tarım sigortası
•	 Ön uyarı sistemleri
•	 Koruma örtüleri
•	 Ağlar

Don 24,82 •	 Ateş Yakma

•	 Tarım sigortası
•	 Isıtma ve yağmurlama 

sistemleri

Fırtına 3,58 •	 Önlem Yok
•	 Koruma örtüleri
•	 Ağlar

Kuraklık 15,09 •	 Sulama

•	 Tarım sigortası 
•	 Dayanıklı çeşit kullanımı
•	 Uygun sulama sistemleri

Yangın 1,48 •	 Önlem yok
•	 Tarım sigortası
•	 Anız yakmamak

Deprem 0,18 •	 Önlem Yok •	 Tarım sigortası

4. SONUÇ

Araştırma sahasında üreticilerin en çok doğal afet risklerine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bu doğal afet riskleri 
arasında da en önemlileri sırasıyla dolu, don ve kuraklıktır. Bu risklere karşı üreticilerin kendi bildikleri ve im-
kanları ölçüsünde uyguladıkları birtakım tedbirler bulunmaktadır. Ancak, bu tedbirlerin yetersiz ve eksik olduğu 
saptanmıştır. Bu nedenle, üreticilerin doğal afet risklerine karşı alınması yada yapılması gerekenler konusunda 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu tedbirlerin başında tarım sigortası gelmektedir. 

Devlet; artan meteorolojik karakterli doğal risklere karşı çiftçilerini ve üretimini korumak amacıyla devlet destekli 
tarım sigortası güvencesi sağlamaktadır. Üreticiler üretim riski yüksek ürünlerde mutlaka tarım sigortası yaptırma-
lıdır. Tarımda doğal risklerin yönetiminde öncelik teknik koruma önlemleri olmalı bunun yanısıra mutlaka tarım 
sigortası yaptırılarak riskten kaçınılmalıdır. 

Üreticilerin tarım sigortası yaptırma ile birlikte diğer üretim, pazarlama ve mali risklerine karşı da birtakım ted-
birler alması (düşük risk taşına üretim faaliyetleri tercih edilebilir, girişimler çeşitlendirilebilir, üretim kapasitesi 
değiştirilebilir, pazar bilgilerine daha fazla sahip olunabilir, satışlar yıl içine yayılabilir, sözleşmeli üretim yapıla-
bilir, işletmenin bazı sermaye unsurları satın alınmak yerine kiralanabilir, kredi kullanımı sınırlanabilir, tarım dışı 
çalışma gerçekleştirilebilir, işletme binalarının tamamının yapımı zamana yayılabilir, borç ödeme aralıkları geniş 
tutulabilir vb.) düşünülebilir.

Sonuç olarak, tarımsal üretimde birçok risk ve belirsizlik ile karşı karşıya olan üreticilerin gerekli tedbirleri alma-
ları gerek işletme, gerek yöre ve gerekse ülke ekonomisi için oldukça önemlidir.
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ÖZET

Su hasadı; kurak ve yarı kurak alanlarda düşen yetersiz yağmur suları ve yüzey akışa geçen suların toplanıp bi-
riktirilmesidir. Tarımsal uygulamaların yanısıra su hasadı; evsel ve çevresel ihtiyaçların karşılanması yanında, 
insanlar ve hayvanlar için, içme suyu sağlamak amacıyla da uygulanan bir tekniktir. Çeşitli su hasadı teknikleriyle, 
yüzey akışa geçen yağmur sularının bitki kök bölgesine depolanması; dolayısıyla su stresi periyotları azaltılmaya 
çalışılmaktadır. Ülkemizin yağış dağılımı ile su kazanım tekniklerine ilişkin projeleme ölçütleri birlikte incelen-
diğinde; bölgelerimizin çoğunda bu yöntemlerin biri veya birkaçının bir arada kullanılabileceği görülmektedir. Su 
hasadı tekniğinde temel ihtiyaç, ürünün olgunlaşmasını sağlayacak yeterli suyu temin edebilen yağış havzasının 
bulunmasıdır. Meyve bahçelerinde yüksek verimin alınması ve bu düzeyin korunması için dikkate alınması gerekli 
en önemli gelişim etmeni sudur. Meyve bahçelerinde yetersiz yağış ve periyodisite verimi düşürmektedir. Genel-
likle derin kök sitemine sahip olan meyve ağaçları yüzey akış tekniğine daha iyi adapte olurlar. Çünkü ağaçlar 
toprakta evaporasyondan korunmuş toprak içinde depolanmış yüzey akışı kullanabilirler. Mikro havzalar meyve 
ağaçlarının yetişmesini sağlamada yeterli ek su temin ederler. Su hasadı tekniğinde, mikrohavza masrafları genel 
olarak çok düşüktür ve üründen elde edilen kazanç bir yıl içerisinde tesis masraflarını çıkarmaktadır, bu nedenle 
mikrohavzalarda su hasadı ülkemiz çiftçisine benimsetilmesi gereken uygulanabilir, ekonomik ve yararlı bir su 
kazanım tekniği olarak düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: su hasadı, meyve bahçesi,  Negarim mikro-havza 

Rainwater Harvesting for Drylands Method Applied to the Fruit Trees

ABSTRACT

With the application of water harvesting technique, runoff water after a rainfall will be stored at crop root zone, as a 
result, water stress periods will be reduced.  When rainfall distribution and project criteria related to water gaining 
techniques are investigated together, it is seen that one or more of these techniques can be used together in most of 
our regions.  Yield in regions can be increased when the techniques are practiced in agricultural production. The 
main need in water harvesting technique is that there is a rainfall water basin which can supply enough water for 
appropriate agricultural product maturity.  Trees having deep root system are generally better adopted to runoff 
technique because trees can use runoff which is protected from evapotarnspiration and stored in soil.  Micro-basins 
supply extra enough water for the growth of fruit trees. Rainfall and periodicity are two important problems for fru-
it orchards growth areas in the Sout-East Anatolian region.  This causes yield reduction Efficiencies of runoff and 
rainfall water usage will also be investigated.  In water harvesting technique, micro-basin expenses are generall too 
low and income obtained from production compensates substructural investment within one year.  Therefore, water 
harvesting in micro-basins is considered to be an applicable, economic, and beneficial water gaining technique.  
The project is planned to be conducted in farmer orchard to speed up application in the whole region.

Keywords: water harvesting, fruit orchards,    Negarim micro-catchment
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1.GİRİŞ

Ülkemiz dünyanın yarı kurak bölgesinde yer almaktadır. Türkiye’nin yıllık yağış ortalaması 643 mm’dir. Ülkemiz-
de, bölgeler arasında yağışlarda önemli farklılıklar gözlenmektedir. Yağışlar bazı bölgelerimizde 3 000 mm’yi bu-
lurken, bazı bölgelerimizde ise; 250 mm’yi aşamamaktadır. Bu nedenle suya ihtiyaç olduğu zamanlarda istenilen 
suyu bulamamaktayız, hal böyle olunca ülkemiz su kaynaklarının geliştirilmesi, bilimsel ve teknik yaklaşımlarla 
planlanması ve bunları yaparken çevrenin korunmasına özen gösterilmesi bugün ve gelecekte de daha büyük önem 
ve değer kazanarak devam edecektir.

Yirminci yüzyılda tarım, endüstri ve içme-kullanma su ihtiyacının artması nedeniyle su talebi artmıştır. Kaynaklar-
dan çekilen su; 1900-1995 yılları arasında 6-7 kat artmıştır. Bu nüfus artış hızının 2 katından daha fazladır. Artan 
talep dünyanın birçok bölgesinde su sıkıntısına sebep olmuştur. Dünya nüfusunun yaklaşık %10’u su sıkıntısından 
etkilenmiştir. Mevcut su kullanımı durumunda, tahmini olarak dünya nüfusunun üçte ikisi 2025’li yıllarda su sı-
kıntısı ile karşılaşacaktır.

Arazi sıkıntısı sürekli artarken, dünyadaki marjinal alanlar tarımda daha fazla kullanılmaktadır. Bu alanların çoğu, 
düzensiz yağışların görüldüğü, suların yüzey akış olarak kaybolduğu kurak ve yarı kurak kuşaklarda bulunmakta-
dır. Negev çölünde mikro havzaların meyve ağacı yetiştiriciliğinde eski zamanlardan beri kullanıldığı belirtilmek-
tedir (FAO, 1991). Halen çalışma yapılan kurağa meyilli  yarı kurak alanlarda su hasadı , toprak ve su korunumu-
nun en iyi yolu olarak görülmektedir.

Yağışların yetersiz olduğu bölgelerde, sulama olanakları bulunmayan dağlık arazilerde, meyve bahçelerinden ve-
rim artışı sağlamak amacıyla, yağmur suyundan yararlanmak en büyük hedeflerimizden biridir. Su hasadı tekniği 
ile yağmur suyunun yüzey akışa geçirilerek bitkinin kök bölgesinde depolanması sağlanabilmektedir. Bu sistem 
Şekil 1’de görülmektedir.

 Su hasadı sistemlerinin genel şeması.

Şekil 1. Su Hasadı Sistemi 

Kaş Şeklindeki Teraslar;  Yarım daire şeklinde arazide eğim yönünde taşlarla desteklenmiş yapılardan oluşmak-
tadır. Arazi eğimi arttıkça tesis edilen seddelerin taşlarla güçlendirilmesi gerekmektedir. Meyve ağaçları için uzun 
yıllar boyunca başarılı bir şekilde kullanılan su hasadı tekniğidir. Kaş şeklindeki teraslar Şekil 2’de görülmektedir. 

Şekil 2. Kaş Şeklindeki Teraslar

Küçük Akışlı Negarim Mikro Havzalar; Alçak toprak seddeleri tarafından çevrilmiş baklava şeklindeki yapı-
lardır. Yağmur sularını yüsey akışa geçirerek bitkinin yerleştirildiği köşe noktasına doğru yönlendirirler. Negarim 
su hasadı tekniği ile aynı zamanda toprak muhafazası da sağlanmaktadır. Küçük Akışlı Negarim Mikro Havzalar 
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Şekil 3 ve Şekil 4’te görülmektedir. 

Şekil 3.  Küçük Akışlı Negarim Mikro Havzalar 

 Bu teknik en çok antepfıstığı, kayısı, zeytin, badem 
ve nar gibi meyve ağaçları için kullanılırlar.

Şekil 4.  Küçük Akışlı Negarim Mikro Havzalar 

Eşyükseltili teraslar;  Su ve toprak muhafazası ile su hasadı tekniklerini birleştirmek için çok dik eğimlerde inşa 
edilirler. Tarım yapılan teraslar su akımını yavaşlatmak ve erozyonu kontrol etmek için düz  bir şekilde inşa edi-
lirler ve taş duvarlarla desteklenirler. Çoğunlukla  ağaç ve çalı formundaki bitkiler için kullanılırlar. Eşyükseltili 
teraslar Şekil 5’te görülmektedir. 

Şekil 5. Eşyükseltili teraslar

Jessour; Tunus’un güneyinde nispeten dik vadilerde eğim boyunca inşa edilen duvarları tanımlayan Arapça bir te-
rimdir. Yıllar boyunca yüzey akışa geçen yağmur suyu, duvarların arkasında durdurulduğu için sedimentler çöke-
lip birikmekte ve tarım için elverişli toprak elde edilmektedir. Jessour Sistemi Şekil 6 ve Şekil 7’de görülmektedir.
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Şekil 6. Jessour Sistemi

Jessour incir ve zeytin yetiştiriciliği için uygun bir tekniktir. 

Şekil 7. Tunusta Uygulanan Jessour Sistemi

Su hasadı; kurak ve yarı kurak kuşaklarda düzensiz yağışların görüldüğü, suların yüzey akış olarak kaybolduğu 
alanlarda yüzey akışların biriktirilmesi işlemidir. Son yıllarda görülen kuraklıklar, yağışların kararsız ve yetersiz 
oluşu insanoğlunu ve hayvanları büyük bir risk altına sokmaktadır. Sulama kuraklığa karşı en iyi yol olabilse de 
çok pahalı oluşu ve sulama imkânı bulunmayan alanlarda düşük masraflı alternatiflere ihtiyaç vardır ve bu “ su 
hasadı” olarak belirtilmektedir. Eğimli alanlarda erozyona sebep olan bu yüzey akışları serbest bırakmak yerine 
toplamak ve değerlendirmek gerekmektedir. Halen çalışma yapılan kurağa meyilli yarı kurak alanlarda su hasadı, 
toprak ve su muhafazasının en iyi yoludur. Bu metotla üretim önemli derecede arttırılabilmektedir. Bitki üretimin-
de artışlar için su hasadı potansiyelinin değerlendirilmesinin önemi 1970 ve 1980 lerde ortaya çıkmıştır. Genelde 
kuraklığın yaygın olduğu üretimin yetersiz ve düzensiz olduğu Afrika’ da başlamıştır. Teşvik edici çalışmalar 
İsrail’ in Negev çölünde devam etmiştir. Bununla birlikte USA, Avusturalya ve Asya’ nın yarı kurak bölgelerinde 
uygulanmıştır. Zeytin ağaçları için uygulanan su hasadı tekniği Şekil 8’de görülmektedir. 

Şekil 8. Bitki kök bölgesinin taşlarla kaplı olduğu ve o bölgede yüzey akış sularının toplandığı, su hasadı projesinden bir görüntü.
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Şekil 9. GAPTAEM -ŞANLIURFA’da yürütülmekte olan Antepfıstığında su hasadı projesinden bir görüntü

2. SONUÇ ve ÖNERİLER

Su hasadının en önemli hedefi; tarımsal üretimde sürdürülebilir ve çevre dostu bir sistem ortaya koymaktır. Su 
hasadı; toprak erozyonu kontrolünün yanı sıra, kırsal ve kurak alanlara içme suyu ve tarımsal üretim için yeterli 
su sağlamaktadır. Su hasadı tarımsal faaliyetler için yağmur sularından en iyi şekilde yararlanmayı sağlar. Su kay-
naklarının giderek yetersiz kaldığı ülkemizde, doğal kaynaklardan yararlanmaya yönelik düşünülen “Su Hasadı” 
çalışmalarının, beklenen olumlu sonuçları ile yarı kurak bölgelerimizde yararlı olacağı düşünülmektedir. 

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  tarafından ŞANLIURFA’da yürütülmekte olan Antepfıstığında su 
hasadı projesinden elde edilen ilk sonuçlar değerlendirildiğinde  yağışın az olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
gibi bölgelerde,  özellikle “Negarim tipi mikrohavza tekniğinin” kullanılması ve plastik malç örtüsü, sap - saman 
malç veya sıkıştırma süretiyle geçirimin azaltılması konularından kontrol konusuna göre daha  fazla su biriktirildi-
ğinden dolayı bu üç  malçlama tekniğinden biri  meyve bahçelerinde rahatlıkla kullanılabilinir.
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HAT VE ÇEŞİT GELİŞTİRİLMESİ
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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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1.	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. 

2.	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. 

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.
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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. 

4. 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 genotipinde 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-
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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)

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
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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 

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
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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) 

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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EROZYON KONTROLÜNDE KULLANILAN BAZI SÜS BİTKİLERİNİN GENEL 
ÖZELLİKLERİ VE PEYZAJ PLANLAMADA DEĞERLENDİRİLDİĞİ ALANLAR

Elif KINIK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orman ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü, Kurupelit Kampüsü, Atakum,  

Samsun elifkinik55@hotmail.com

Özet

Bu çalışma, erozyon kontrol amacıyla yapılan bitkilendirme çalışmalarının değerlendirilerek, toprağın tutulma-
sında faydalanılan bitki türlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çıplak arazilere oranla bitki örtüsü ile kaplı 
arazilerde erozyon daha az meydana gelmektedir. Çünkü bitki örtüsü intersepsiyonla toprağa ulaşan yağışın mik-
tarını, şiddetini, ve mekanik etkisini azaltır, kökleriyle toprağı sarar ve taşınmasını önler. Ayrıca, bitki örtüsü, 
toprak yüzeyinde biriktirdiği ölü örtü ile toprağı yağmura karşı korumaktadır. Bitki örtüsünün bozulduğu yerlerde 
erozyon kaçınılmaz hale gelmektedir. Dolayısıyla yüzeysel akışın durdurulmasında bitkisel materyalde tür seçimi 
çok önemlidir. Yapılan bu çalışmada da erozyon kontrolünde öncelikli olarak tercih edilen bitki türleri belirlenerek 
genel özellikleri, yetişme ortamları ve peyzaj planlamada kullanıldığı diğer alanlar değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Erozyon Kontrolü, Süs Bitkileri, Peyzaj Planlama

General Features Of Certain Ornamental Plants Used In Erosion Control Works And Other Fields  
Including The Utilization Of Those Plants In Landscape Planning

Abstract

This study has been carried out in order to determine the types of plants used for the prevention of landslide by 
analyzing the planting works in erosion control process. Erosion is less frequently seen in the lands covered by 
vegetation when compared to the territories on which vegetation is not observed. The reason of this difference 
can be explained by the fact that vegetation reduces the quantity, severity and mechanical effect of precipitation 
reaching the soil, by means of interception, and that the plants cover the soil with their roots and prevent land-
slides. Moreover, vegetation protects the soil against precipitation with the help of litters on the surface of the land. 
Erosion becomes inevitable for the territories whose vegetation has been ruined. Therefore, type selection in plant 
materials is quite important for the prevention of slides seen on land surfaces. This study determines the plant types 
primarily preferred in erosion control and analyzes their general features, habitats, and other fields in which they 
are used for landscape planning.  

Keywords: Ondokuz Mayis University, Erosion Control, Ornamental plants, Landscape Planning

1.	 GİRİŞ

Erozyon, yeryüzünde ana kaya üzerindeki toprağın çeşitli etkenlerle aşınıp, taşınmasıdır. Erozyon, tabiatın normal 
süreci içinde meydana geliyorsa buna normal erozyon denir ve jeolojik oluşumlar içinde cereyan eder. Şayet, 
insanın tabiattaki toprak-su-bitki arasındaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana geliyorsa 
hızlandırılmış erozyon adı verilir (Anonim, 2014a).

Tarımda kullanılan alanların %70’i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında 
çölleşmeye sebep olmuştur. Dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. Bu 
çerçevede Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun 
önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar harcanması gerektiği bulunmuştur. Türkiye topraklarının ise, %90’ı su 
erozyonu, %1’i de rüzgâr erozyonuna maruz kalmaktadır. Tarım topraklarında bu oran su erozyonu için %75 civa-
rındadır. Türkiye’deki erozyon sonucunda yılda 500 milyon ton verimli toprak kaybedilmektedir (Anonim, 2014b).

Doğal şartlarda gerçekleştiğinde kaybedilen verimli topraklar, doğal döngü çerçevesinde telafi edilebilmektedir. 
Erozyon bilinçsizlik ve insan etkisiyle telafi edilemez boyutlara ulaşabilmektedir. Erozyonun etkisi sebebiyle kay-
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bedilen verimli topraklar tarımsal üretim kapasitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Erozyonun oluşması doğal 
faktörler ile gerçekleşmekte ancak erozyonun telafi edilemez zararlara sebep olması, insanların bu faktörleri hız-
landırmasıyla gerçekleşmektedir. Erozyonun verimli toprakların kaybına yol açmasının yanında peri bacalarının 
oluşumuna yol açması, doğal bir güzelliğin meydana gelerek turizm bölgeleri oluşturmasına ve bir tezat oluş-
turmasına neden olmaktadır. Uzun yıllar sonunda özel erozyon çeşitlerinden olan korunmuş sütun erozyonu bu 
oluşumlara sebep vermektedir (Anonim, 2014c).

Türkiye’de tarım alanlarının % 59’u,Orman alanlarının % 54’ü, mera alanlarının % 64’ünde erozyon bulunmakta-
dır. Ekosistemdeki bozulmalar insanoğlunu kuraklık, açlık, susuzluk, erozyon, sel, taşkın, hava kirliliği gibi birçok 
problemle karşı karşıya getirmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak 
şartları, ülkemizin arazi/toprak bozulmasına ve kuraklığa karşı hassasiyetini artırmaktadır. Türkiye açısından eroz-
yonun nedenlerini incelediğimizde insan faktörü ön plana çıkmaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu, topoğrafik ya-
pısı, iklim şartları ise erozyonu arttırıcı etki yapmakta, erozyonla mücadeleyi zorlaştırmaktadır (Anonim, 2014d).

Bitki örtüsü yönünden zayıf toprakların taşınımı oldukça kolaydır. Rüzgâr, yüzey akışa geçmiş yağış ve sulama 
suları, yerçekiminin eğim ile birleşerek toprağı taşıyabilmesi bitki örtüsünün varlığı ile yakından ilgilidir. Bitki 
örtüsü topraktaki eğime rağmen toprak parçalarının önünde set oluşturarak taşınımını engelleyebilir. Rüzgârın 
ve yağmur damlalarının etkisini azaltarak aşınımı ve taşınımı yavaşlatabilir. Orman yangınları da doğal bitki ör-
tüsü ve yaşayan organizmaların yok olması ile erozyonun artışına sebep olmaktadır. Özellikle dağlık alanlardaki 
ormanların yanarak yok olması erozyonu daha fazla etkiler. Erozyon yağışın dışında mevcut akarsu, dere veya 
göller ile de gerçekleşebilir. Örneğin akarsular, suyun aşındırma gücü sayesinde toprağı aşındırarak bir başka yere 
taşıyabilirler. Yoğun yağışlar sonrasında taşkınların olması ile de toprak taşınabilir. Toprağın bünyesi de erozyonun 
başlıca nedeni olabilmektedir. Kumsallarda rahatlıkla görebildiğimiz kum bünyeli topraklar erozyona dayanıksız-
lıkları nedeniyle erozyona neden olabilirler (Anonim, 2014c).

Organik maddede olduğu gibi toprak yüzeyindeki bitki de yağmur damlalarının çarpma etkisini azaltır. Toprak 
yüzeyindeki kaymak tabakasının oluşumunu engeller. Toprak içine daha çok su infiltre olur. Yüzeydeki bitki örtü-
sünün çeşidi de toprak aşınımı üzerine etki eder (Uysal, 2014).

Bu kapsamda yapılan çalışmalar ve önlemlerden kültürel önlemler, bitki örtüsü tesis etmek veya mevcut bitki ör-
tüsünü geliştirmek suretiyle erozyonu durdurmayı amaçlayan uygulamalardır. Havzada yapılan ağaçlandırma, örtü 
geliştirme, otlandırma, mera ıslahı çalışmaları, taban oyulmasının olmadığı, fazla sediment taşımayan dere yatak-
larının, yöreye uygun bitki türleri ile ağaçlandırılması, otlu su yolu tesisi gibi çalışmalar kültürel tedbirler kapsa-
mındadır. Dere yataklarının bitki örtüsü ile tahkim edilmesine dönük tedbirler yukarı havzada önlem alındığı halde 
yeterli görülmeyen veya yukarı havzada önlem alınamayan derelerin ıslahı için kullanılabilir (Anonim, 2014a).

2.	 EROZYON KONTROLÜNDE BİTKİ KULLANIMININ ÖNEMİ

Ormancılık çalışmaları uzun vadeli olduğu için uygun tür seçimi büyük önem arz etmektedir. Bu konuda yapılacak 
hata hem parasal olarak hem de çok uzun zaman kaybına neden olmaktadır. Yörede doğal olarak yetişen ağaç ve 
çalı türleri bu tip çalışmalar için en öncelikli olanlardır. Ancak ondan sonra iklim ve coğrafi şartlar itibariyle yöreye 
en yakın yerlerde yetişen başka ağaç ve çalı türleri düşünülmelidir. Yıllık yağışın 300 mm olduğu yerlerde Halep 
Çamı, bazı Akasya türleri, bazı Okaliptus türleri, İğde, Ilgın, Hünnap tavsiye edilmektedir. Yağışın biraz daha yük-
seldiği sıcak zonda da Kızılçam ve Akdeniz Servisi de önemli ağaçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Önemli bir husus da monokültür (tek türle yapılan ağaçlandırma) çalışmalarından mümkün olduğu kadar kaçınıl-
masıdır. Ancak bu şekilde ağaçlandırmalar (İğne yapraklı ağaçlarla yapılan ağaçlandırma), yangın, böcek zararı, 
mantar zararı ve diğer doğal afetlere karşı direnç gösterebilmekte ve bunları en az zayiatla atlatabilmektedir.

Çöküntü gösteren, oyukların devrilmeye başladığı yamaçlarda, oyuntu çukurlarında ve kenar tahkimlerinde, cansız 
çit ve örgüler uzun vadede etkilerini ancak canlı çitlerle desteklenirse devam ettirebilirler. Canlı çit olarak Söğüt, 
Kızılağaç veya bazı Kavak türlerimiz ile Hayıt kullanımı önerilir. Bunlarla yapılan dikim gayet sık olmalıdır. Za-
manla bu sahalara getirilecek ağaç türleri de derin ve kesif köklenme yapan, alçak gövdeli fakat geniş tepeli, bol 
kök ve kütük sürgünü vermesi gereken türler olmalıdır. Bu konuda Söğüt, Kızılağaç, Kokarağaç, Yalancı Akasya, 
Titrek Kavak, Dağ Akçaağacı, Alıç ve Ardıçlar ilk olarak akla gelenlerdir.

Taşıntı konilerinde sularla taşınan materyali iyi tutan Kızılağaç, Söğüt, Kokarağaç vb. ağaç türleri dikilmelidir 
(Dutkuner ve Fakir, 1999).
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3.	 EROZYON KONTROLÜNDE KULLANILAN BAZI SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ PLANLAMADA 
KULLANIMI

3.1. Kokar Ağaç, Cennet Ağacı (Ailanthus altissima)

Bitki Sistematiği

Familya: Simaruliaceae

Tür: Ailanthus altissima

Botanik Özellikleri 

Boyu 25 metreye ulaşabilen, geniş tepeli, kısa ömürlü, kışın yaprağını döken bir ağaçtır. Yuvarlak tepeli olup sık 
dallıdır ve tepe çapı maksimum 12-15 metredir. Yapraklar almaşlı, bileşik yaprak, yaprakçıklar 13-25 (41) adet, 
mızrak şeklinde, kenarları düz, üst yüzü parlak yeşil renklidir. Ezildiğinde kötü bir koku verir. Çiçekler terminal, 
bileşik salkım, sarımsı yeşil renklidir. İlkbaharda çiçek açar. Tohum kanat şeklinde, uzunca ve yassı olan meyvenin 
ortasında yer alır (Yücel, 2005). Kanatlı nus meyveleri çok sayıda ve salkım kuruluşundadır. Meyve kurulları kış 
ortasına kadar ağaçta asılı kalır. Bazıları sonbaharda kırmızı bir görünüm alır (Güngör ve ark., 2002).

Yetişme Ortamı

Anavatanı Çin’dir. Ülkemizde de yetiştirilmektedir. Bol güneşli, ılıman iklimlerde yetişir. Kış soğuklarına karşı 
dayanıklıdır. Kuraklığa ve ekstrem kent iklimine dayanıklıdır. Her türlü toprakta yetişmekle birlikte optimal geliş-
mesini gevşek, derin ve kireçli topraklarda yapar. Fakir, kumlu, tuzlu ve kirli sahil topraklarında da yetiştirmeye 
uygundur. Çatlaklı bir bünye gösteren kayalık topraklarda da yetişebilir (Güngör ve ark.,2002) (Yücel,2005).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Toprak erozyonunun kontrolünde, yol şevlerinin tutulmasında kullanılır. Kirli hava koşullarına dayanır. Park ve 
bahçelerde grup ya da soliter veya alle ağacı olarak kullanılır. İyi bir arı konukçusudur. Hidrolojik ağaçlandırma-
larda önemli bir türdür. Dalları gevrek olduğu için kuvvetli rüzgarlardan zarar görür. Kentlerin değişik şartlarına 
ayak uydurur. Yapraklar sert, parlak, tüylü olduğundan transpirasyonu azdır ve güneş ışığını yansıtır (Güngör ve 
ark., 2002).

3.2. Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa subs. barbata)

Familya: Betulaceae

Tür: Alnus glutinosa subs. barbata

Botanik Özellikleri

20 metreye kadar boylanan, şekli piramite benzeyen bir ağaçtır. Küçük ovoid, kozalak şeklindeki meyvesi ile 
kolay tanınır (Tanker, 2007).  Yuvarlak bir tepe yapar, tepe çapı maksimum 8 metredir (Güngör, 2002). Geniş 
yumurta veya elips biçimdeki yaprakları taze iken yapışkan değildir. 6- 18 x 4-9cm.boyutlarındaki ayanın kenarı 
basit veya çift dişlidir; önceleri her iki yüzü de yumuşak tüylüdür, sonraları üst yüzündekiler dökülür, çıplaklaşır; 
alt yüzünde damarların birleştiği yerde kirli sarı kırmızı tüy demetleri vardır. Bu nedenle “Sakalı Kızılağaç” adı 
verilmiştir. Ayanın uç kısmı yuvarlakça veya sivridir, fakat kertikli değildir; yan damar sayısı 8- 11 çifttir. Meyve 
kurulu 1- 1,8 x0,6- 1,1cm.boyutlarındadır; nuks yuvarlakça, ucu sivri, çok dar kanatlıdır (Sarıbaş, 2014) Gövde 
koyu kahverengi, çatlaklıdır. Kabukları tanence zengindir, astrenjan olarak kullanılır. Odunu yumuşak fakat suya 
dayanıklıdır (Tanker ve ark., 2007).

Yetişme Ortamı

Kuzeydoğu Anadolu ve Kafkasya’da yetişir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1000-1500 m. rakımlara kadar çıkar. Saf 
meşcereler kurar veya kayın, ladin, meşe ve gürgen ile karışım yapar. Nemli, derin, kumlu ve balçıklı topraklarda 
iyi gelişim gösterir. Kireçli topraklar ile rutubetli ve ıslak topraklarda da iyi yetişebilir. Kanaatkar bir tür olup, 
durgun taban suyundan etkilenmez. Nemli iklim bölgelerinden hoşlanır. Soğuğa ve donlara dayanıklıdır (Güngör 
ve ark., 2002). 
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Peyzaj Planlamada Kullanımı

Göl ve nehir kenarlarını korumada Avrupa’da çok yararlanılan bir ağaçtır (Tanker ve ark., 2007). Kent iklimine ve 
rüzgara dayanıklı öncü bir türdür. Kökleri havanın serbest azotunu bağlayarak toprağı ıslah eder. Akıcı yamaçlarda 
erozyon kontrol ağacı olarak kullanılan bu türün odunu yumuşak, kırmızı ve dayanıklıdır. Odunu sürekli suda kalsa 
da çürümez, yumuşaktır, fırınlanarak mobilya sektöründe kullanılır (Güngör ve ark., 2002).

3.3. Katalpa (Catalpa bignonioides)

Familya: Bignoniaceae

Tür: Catalpa bignonioides

Botanik Özellikleri

Kışın yaprak döken, boyu 20 metreye kadar ulaşabilen; çatlak açık siyah kabuklu; dağınık ve kalın dallı, tepe çapı 
6-10 metre olan, geniş, yuvarlak tepeli bir ağaçtır. Yapraklar karşılıklı dizili, yumurtamsı-kalpsi, ucu sivri, bazen 
2 yanal loplu, ovuşturulunca fena kokulu, alt yüzü damarlar boyunca tüylü, üst yüzü tüysüz ve açık yeşil renklidir. 
Çiçekler terminal, bol çiçekli bileşik salkım; taç yaprak lopları farklı büyüklükte 5 parçalı, beyaz olmakla birlikte 
içi sarı çizgili, kırmızı-pembe beneklidir. Çiçekler güzel kokuludur. Yaz aylarında çiçek açar. Meyve boru gibi 
uzunca kapsül; tohumlar yassı ve iki ucu tüylüdür (Yücel, 2005).

Yetişme Ortamı

Vatanı Kuzey Amerika’dır. Ülkemizde de yetiştirilir. 1000 metre rakıma kadar çıkar. Humuslu ve taze toprakları 
sever. Kurak, kuru, kumlu ve hafif balçıklı topraklarda yetiştirmeye uygundur. Şiddetli donlardan zarar görür. 
Sıcak ve ılıman iklimlerden hoşlanır (Megep, 2008). Tuza, soğuğa, kuraklığa karşı dayanıklıdır (Yücel, 2005).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Kent iklimine, rüzgara ve kirli havaya dayanır. Yeşil yada rüzgar perdesi oluşturmada, kumulların durdurulma-
sında ve erozyon kontrolünde kullanılır. İyi bir arı konukçusudur (Güngör ve ark., 2002). Sonbahar-kış aylarında 
meyveleri oldukça etli bir görünüme sahiptir. Tuzlu bölgelerin ıslahında kullanılabilir (Yücel, 2005).

3.4. Boyacı Sumağı, Peruk Çalısı (Cotinus coggygria)

Familya: Anacardiaceae

Tür: Cotinus coggygria

Botanik Özellikleri

Kışın yaprak döken, 5 metreye kadar boylanabilen, aromatik, yuvarlak tepeli, sık dallı bir çalıdır bazen küçük bir 
ağaçtır. Yapraklar almaşlı dizilişte, yumurtamsı- yuvarlak, kenarı tam, mavimsi yeşil renklidir. Çiçekler terminal, 
geniş ve gevşek bileşik salkım, çok sayıda fakat bir kısmı steril, sarımsı yeşil renklidir. İlkbahar-yaz aylarında 
çiçek açar. Meyve eriksi, armut şeklinde, içinde bir tane böbrek şeklinde tohum bulunur (Yücel, 2005). Budamaya 
yatkın olup büyüme mevsimi başlamadan önce, erken ilkbaharda budanırsa yazın bol çiçek açar (Güngör ve ark., 
2002).

Yetişme Ortamı

Vatanı Türkiye’de Akdeniz ve Karadeniz Bölgesidir (Mert ve Doğan, 1992). Orta ve Güney Avrupa, Kırım, Bal-
kanlar, Suriye, Orta ve Doğu Asya’da yetişir ve 1000 metre rakıma kadar çıkar (Güngör ve ark., 2002). Maki ve 
çalılıklar içinde doğal yayılış gösterir (Mert ve Doğan, 1992). Genellikle sıcak yerleri sever. Soğuğa ve donlara 
dayanıklıdır. Toprak isteği bakımından kanaatkardır. Kurak, güneşli, taşlı yada kayalık yamaçlarda yetişir. Kireçli, 
ağır killi, tuzlu topraklar ile sahil arazide yetiştirmeye uygundur. PH adaptasyonu yüksektir (Güngör ve ark., 2002). 

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Toprakların tutulmasında, erozyon kontrolünde kullanılır. Park ve bahçelerde süs çalısı olarak grup yada soliter 
olarak kullanılır (Güngör ve ark., 2002). Yapraklarında başta tanen olmak üzere, uçucu yağ ve glikozit bulunur 
(Yücel, 2005). Gövde ve yapraklarından sarı, portakal, kahve renkleri elde edilir. Boyacı sumağı eskiden deriyi 
boyamada yaygın olarak kullanılmıştır. Boyar maddesi fisetindir (Mert ve Doğan, 1992). 
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3.5. İğde (Elaeagnus angustifolia)

Familya: Elaeagnaceae  Tür: Elaeagnus angustifolia

Botanik Özellikleri

Kışın yaprak döken, 8 metreye kadar boylanabilen, dallar uzun ve sivri dikenli, yeni sürgünleri önce tüylü ve 
grimsi, sonra parlak kızıl kahve renkli, genelde çalımsı bir ağaçtır (Yücel, 2005). Hızlı büyür, yuvarlak geniş bir 
tepe yapar, tepe çapı 3-6 metredir (Güngör ve ark., 2002). Yapraklar almaşık, dar şerit şeklinde, alt yüzü sık yıldız 
tüylü, gümüş rengi, üst yüzü grimsi-yeşil renklidir. Çiçekler1-3’lü salkım, borumsu-çan şeklinde, ucu 4 parçalı, gü-
zel kokulu, dışı gümüş, içi sarı renklidir. İlkbahar-yaz aylarında çiçek açar. Çekirdekli yalancı meyve, asıl meyve 
içte, fındıksı, uzunca eliptik, kızılımsı portakal sarısı renkli, etli kısım lezzetli olup yenir. Tek tohumludur (Yücel, 
2005). Meyvelerinin küçük olmasından dolayı kuş iğdesi olarak bilinir (Tanker ve ark.,2007). Budamaya yatkındır 
ancak budanmaması toprağın azot içeriğine katkısı açısından yararlıdır (Güngör ve ark., 2002).

Yetişme Ortamı

Asya’nın orta ve batı bölgelerinde, Gobi Çölü’nde, Alpler’de, Akdeniz çevresinde ve ülkemizde tüm Karadeniz, 
Marmara, Güney Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da 2000 metre rakıma kadar çıkarak yetişir (Güngör ve ark., 
2002). Güneşli yerlerde ve ılıman iklimlerde yetişir. Her türlü toprakta yetişmekle birlikte, kumlu, gevşek toprak-
ları tercih eder. Tuza, soğuğa ve kuraklığa karşı dayanıklıdır (Yücel, 2005).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Kent iklimine, rüzgar ve kirli havaya dayanır. Yeşil yada rüzgar perdesi oluşturmada, kumulların durdurulmasında 
ve erozyon kontrolünde kullanılır. İyi bir arı konukçusudur (Güngör ve ark., 2002).

3.6. Yalancı İğde, Kumdikeni, Sincan Çalısı (Hippophae rhamnoides)

Familya: Elaeagnaceae   Tür: Hippophae rhamnoides

Botanik Özellikleri

Kışın yaprak döken, genç sürgünlerde kabuk açık gri pullu, dağınık, gri ve dikenli dallı, dikenler uzun ve sivri, 
geniş tepeli, çalı ve küçük bir ağaçtır (Yücel, 2005). Yaygın ve yuvarlak bir tepe yapar. Hızlı büyür. Maksimum 4-5 
metre boy yapar. Makaslama ve budamaya yatkındır (Güngör, 2002). Yapraklar mızraksı 5-7 cm uzunluğunda ve 
genç fidanlarda daha da uzun olduğu belirtilmektedir (Yücedağ ve Gezer, 2005). Dar şerit halindeki yaprakları kısa 
saplı ve sürgünlere almaçlı olarak dizilmiştir, az sayıda pullarla örtülmüş olan tomurcukları küçük ve yuvarlakça 
bir yapıya sahiptir, bir cinsli iki evcikli olan çiçekler son yılın sürgünlerinde yan durumlu olarak kısa salkım du-
rumunda yer alır (Kayacık, 1975). Sürgün ve tomurcuklar gümüşi ve bronz renkli pulsu tüylerle örtülü, sürgünleri 
oldukça ince, pulsu tüylerin ortası koyu renkli, çiçek tomurcuklarının ise daha büyük ve çok sayıda pullu, diğer 
tomurcuklar daha küçük ve az sayıda pullu ve pullar bronz renklidir. Yaprak sapı izi küçük, yarım daire biçimli 
ve üzerinde tek bir iletim demeti izi vardır (Yaltırık, 1984). Çiçekler Mart-Nisan aylarında yapraklanmadan önce 
görülür. Erkek çiçekler sapsız, çanak yaprakları iki tane ve dış yüzeyleri yıldız tüylüdür. Dişi çiçekler ise kısa saplı, 
çanak boru gibi ve ucunda iki lobu bulunur (Yücedağ ve Gezer, 2005).

Yetişme Ortamı

Bulgaristan, Kafkasya, Kuzey ve Kuzeybatı İran, Batı Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Türkiye’de doğal yayılış 
göstermektedir (Öner ve Abay, 2001). Ülkemizde 2000 m ve daha fazla yüksekliklere kadar doğal yayılışa sahip 
bulunmaktadır. Türkiye’nin birçok yöresinde doğal olarak yetişen tür, özellikle Karadeniz sahillerinde, nehir ağız-
larındaki kumlu yerlerde bulunmaktadır (Kayacık, 1975). Işık isteği yüksek olan Yalancı İğde verimli topraklar 
üzerinde ağaç, fakir topraklar üzerinde ise ağaççık ve çalı formları sergilemektedir. Taşlık, kayalık, meyilli ve 
güneşli bakılara biyolojik uyum sağlayan türün, deniz rüzgarı ve tuzlu su etkilerine karşı dayanıklı olduğu, fakir 
topraklar üzerinde zengin topraklardaki gibi hızlı geliştiği belirtilmektedir (Ürgenç, 1998).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Meyveli kış görünümü ile son derece dekoratif olup küçük gruplamalar için idealdir. Perde ve bordür bitkisi olarak 
kullanılır. Sahil şeritleri, erozyon kontrolü ve toprak tahkimi için uygundur. Rüzgara, kirliliğe ve tuza dayanıklıdır. 
C vitamini açısından zengin olan meyveleri marmelat yapımında kullanılır (Güngör ve ark., 2002).
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3.7. Bodur Ardıç (Juniperus communis ssp. nana)

Familya: Cupressaceae

Tür: Juniperus communis ssp. nana

Botanik Özellikleri

Herdemyeşil, 50 cm boylanabilen; sık, köşeli ve yaygın dallı; gri, kırmızımsı-kahverengi kabuklu, sürünücü, koyu 
dokulu bodur bir çalıdır. Yapraklar iğne, dip kısmı nispeten geniş, ucu sivri, sürgüne yatık, üst yüzünde tek beyaz 
çizgisi bulunur, yeşil renklidir. Erkek ve dişi çiçekler farklı bireylerde, çiçekler genç yaprakların koltuğunda; erkek 
çiçekler yumurtamsı, sarı; dişi çiçekler küçük yeşil renkli; kozalaklar yuvarlak, üzümsü, mavimsi-siyah renklidir 
(Yücel, 2005). Makaslanabilir, budamaya yatkındır (Güngör ve ark., 2002).

Yetişme Ortamı

Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın kutup bölgelerinde ve yüksek dağlarında yayılmıştır. Ülkemizde yüksek dağ-
larda (Uludağ, Kaz Dağı, Murat Dağı, Nemrut Dağı krateri gibi) 110-2600 metreler arasında, özellikle orman sınırı 
üstünde yaygındırlar (Sarıbaş, 2014). Toprak isteği bakımından kanaatkardır. Kirece dayanır. Taşlı, kayalık, ağır 
killi, kuru, kurak ve kumlu topraklar ile tuzlu topraklar ve sahil arazide yetiştirmeye uygundur. PH adaptasyonu 
yüksektir. Donlara dayanıklıdır. Soğuk hava şartlarına ve kar baskınına dayanıklıdır. Toprak rutubeti bakımından 
kanaatkardır. Sıcak ve kuraktan etkilenmez. Yüksek dağ iklimlerinin bitkisidir (Güngör ve ark., 2002).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

İyi bir yerörtücü olarak park ve bahçelerde, taş ve kaya bahçelerinde kullanılır. Yüksek alp rejyonlarında arazi 
kaymalarına karşı çok iyi bir toprak koruyucudur. Çığ oluşumlarını önler. Erozyon kontrol çalışmalarında, bozuk 
ekosistemlerin yeniden kazanılmasında kullanılır (Güngör ve ark., 2002; Yücel, 2005).

3.8. Boylu Ardıç (Juniperus exelsa)

Familya: Cupressaceae

Tür: Juniperus exelsa

Botanik Özellikleri

15 – 20 metre boylanabilmektedir. Gençken piramit formlu olup, yaşlandıkça yuvarlak form oluşturur. Dalları gri 
renklidir ve yukarı ya da yanlara yönelmiş durumdadır. Kozalaklar koyu kahverengi, mavimsi dumanlı, yuvarlak 
formludur (Megep, 2007). Önceleri kahverengi-kırmızı olan gövde kabukları kül grisi renklidir. İnce şeritler ha-
linde çatlaklıdır. İlk kışa kadar yeşil olan sürgünleri daha sonra kahverengi-kırmızıya dönüşürler. Sürgünler ince, 
yapraklar pul şeklindedir. Çiçekler ilkbahar sonlarında bir önceki yılda oluşan sürgünler üzerinde görülürler. Erkek 
çiçek toplulukları sarı renktedirler (Sarıbaş, 2014).

Yetişme Ortamı

Türkiye, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Kıbrıs, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Lübnan, Kafkasya, Yu-
nanistan ve Ege Adaları ile güney Avrupa’da doğal olarak yetişmektedir. (Megep, 2007; Sarıbaş, 2014). Güneşli 
yerlerde ve ılıman iklimlerde yetişir. Taşlı, kumlu, drenajı iyi toprakları tercih eder. Aşırı soğuklara ve kuraklığa 
karşı dayanıklıdır (Yücel, 2005).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Tek veya gruplar halinde, erozyon kontrol çalışmalarında, bozuk ekosistemlerin yeniden kazanılmasında, yol ke-
narlarında kullanılabilir. Bir dereceye kadar makaslanmaya uygundur. Odunu sağlam ve kokulu olması nedeniyle 
tercih edilir (Yücel, 2005).

3.9. Yaygın Kurtbağrı (Ligustrum vulgare)

Familya: Oleaceae

Tür: Ligustrum vulgare
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Botanik Özellikleri

Kışın yaprak döken veya herdemyeşil, 4-5 metre boy, 3-4 metre tepe çapı yapan bir çalıdır. Genç sürgünleri ince, 
dört köşeli, yeşil ve üzeri hafif tüylüdür. Kısa saplı yapraklar ters yumurta biçimindedir. Yaprakların kenarları düz, 
üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzleri açık mat yeşildir. Her iki yüzü de çıplaktır (Sarıbaş, 2014). Çiçekler sürgün 
uçlarında, yoğun bileşik salkım kuruluşunda, bal kokulu, beyaz renklidir. İlkbahar-yaz aylarında çiçek açar. Meyve 
üzümsü, parlak siyah renkli ve 2 tohumludur (Yücel, 2005). Makaslama ve budamaya son derece yatkındır. Canlı 
çit oluşturmaya uygundur. Makaslanarak kolayca şekil verilebilir (Güngör ve ark., 2002).

Yetişme Ortamı

Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya ve ülkemizde Karadeniz kıyı şeridi ile iç bölgelerde doğal olarak yayılış gösterir. 
Ilıman iklimli yerlerde optimum gelişim gösterir. Ancak soğuk iklim şartlarına ve kuraklığa, donlara dayanıklıdır 
(Güngör ve ark., 2002). Kumlu, taşlı, geçirgen, kireçli, besince zengin, humuslu toprakları tercih eder (Yücel, 
2005). Tuzlu topraklar ve sahil arazide yetiştirmeye uygundur (Güngör ve ark., 2002).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Kirli hava şartlarına, kent iklimine ve endüstriyel yörelere dayanıklıdır. Canlı çit tesisinde ve erozyon önlemede 
kullanılır. Su baskınlarına dayanıksızdır. Gövde üzerinde parlak lentiseller vardır. Sonbaharda yapraklar morumsu 
bir renk alır ama gösterişsizdir (Güngör ve ark., 2002). Meyveleri zehirli olmakla birlikte, bir dönem kumaşları 
boyamada; dalları sepet yapımında kullanılmıştır (Yücel, 2005).

3.10. Halep Çamı (Pinus halepensis)

Familya: Pinaceae

Tür: Pinus halepensis

Botanik Özellikleri

10-15 metre boylanabilen, önceleri piramit görünüşlü, sonraları ise düzensiz geniş tepe çatılı ağaç halinde bulunur. 
Dalları seyrek uzunca ve yukarı doğrudur. Genel olarak ağacın seyrek bir görünüşü vardır. Kabuk genç ağaçlarda 
düzgün, yeşilimsi boz renkte, sonradan yarılarak kırmızımsı esmer bir renk alır. İğne yapraklar 6-10 cm uzunlukta, 
ince, yumuşak, parlak, açık yeşil renkte, fırça gibi dalın ucunda toplanmış, kısa sürgünlerde çokça iki, pek az ola-
rak da üçü bir arada bulunur (Gökmen, 1970).

Yetişme Ortamı

Halep Çamı Akdeniz memleketlerinin sahil ağacıdır. Yayılış alanı batıda Portekiz’den başlayarak doğu Akdeniz’e 
ulaşır. Esas yayılışı batı Akdeniz sahillerindedir. Batıdan doğuya geldikçe bu sahalar azalır. Nitekim Türkiye’de, 
Güney Anadolu’da, Torosların eteğinde Seyhan ile Ceyhan Nehri arasında kalan arazide, Adana’nın sarıçam or-
manında, Kadirli’nin Kızyusuflu köyü dolaylarında, Karatepe’de kızılçamlarla karışık olarak görülür. Ilıman iklim 
ister ve toprak isteği azdır. Sahil kumluklarında, tepelik arazide, hemen her çeşit toprak üzerinde yetişir. Fakir ve 
kurak arazinin ağaçlandırılmasında kullanılır (Kayacık, 1965).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Rüzgara dayanıklı bir tür olup emniyet şeritlerinin tesisinde, rüzgar perdesi oluşturmada kullanılır. İyi bir toprak 
tahkim elemanıdır. Kumulların durdurulmasında kullanılır. Park ve bahçelerde soliter olarak kullanılır (Güngör ve 
ark., 2002).

3.11. Kırmızı Çiçekli Akasya, Gül Akasya (Robinia hispida)

Familya: Leguminosae

Tür: Robinia hispida

Botanik Özellikleri

Kışın yaprak döken, 3 metreye kadar boylanabilen, dikensiz; genç sürgünler yeşil, üzeri uzun, sık, kahveren-
gi-kırmızı kıllı; kabuk önce düz sonra çatlaklı, kızıl-kahverengi; seyrek dallı, dağınık tepeli bir ağaçtır. Yapraklar 
almaşık, tek tüysü, yaprak sapının dibinde diken bulunmaz; yaprakçıklar 7-13 adet, genişçe elips-yuvarlak, tüysüz, 
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kenarı dişli, alt yüzü açık yeşil, üst yüzü koyu renklidir. Çiçekler yan durumlu sarkık, gevşek salkım, çanak yap-
rak çan şeklinde birleşik ve üzeri sık kahverengi-kırmızı kıllı; pembe-kırmızı renklidir. Yaz aylarında çiçek açar 
(Yücel, 2005). Budamaya yatkındır. Sık budamaya ihtiyaç duyar. Budama erken sonbaharda yapılır (Güngör ve 
ark., 2002).

Yetişme Ortamı

Kuzey Amerika’da doğal olarak yetişir. Yurdumuzda da yetiştirilir. Organik içeriği fazla olan topraklarda iyi geli-
şir. Su basar yerler hariç kuru, fakir ve killi kumlu topraklarda da yetişir. Toprak isteği bakımından kanaatkardır. 
Sıcaktan etkilenmemekle birlikte nemli yerleri sever. Ekstrem donlara duyarlıdır (Güngör ve ark., 2002).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Çiçekleri bakımından çok değerli bir süs bitkisi ve peyzaj elemanıdır. Soliter olarak kullanılır. Rüzgar kırıcı ve 
erozyon önleyici olarak kullanılır. Dallarında kar kırması görülür (Güngör ve ark., 2002).

3.12. Kuşburnu (Rosa canina)

Familya: Rosaceae

Tür: Rosa canina

Botanik Özellikleri

Kışın yaprağını döken, 1,5-3,5 metre uzunluğunda dik büyüyen bir çalıdır. 7 metre tepe çapı yapar. Dalları ço-
ğunlukla geriye kıvrıktır, sarılıcı tırmanıcı formları vardır. Gövde ve dallar sarkık görünümde olup çoğunlukla sık 
dikenlidir. Dikenleri oldukça kaba, güçlü, genişlemiş olup kıvrıktır. Yapraklar soluk, koyu yeşil, 5-7 yaprakçıklı, 
tüysü yaprak durumunda, yaprakçıklar 2-4 cm uzunlukta, eliptik, genişçe, oval, bileşik alt kısmı tüylüdür. Kenarla-
rı yalın veya katlı olarak dişli, açık yada mavimsi yeşil renktedir. Çiçekler tek tek veya 2-15 tanesi bir arada, salkım 
şeklindedir. Brahteler geniştir. Petaller 3 cm’ye kadar beyaz , açık pembe, nadiren koyu pembedir. Çanak yaprak-
lar yuvarlak uzunca, yumurta görünümündedir. Uçları sonradan geriye katlanmış durumda, kenarları bezemsi, 
kirpikler vardır. Çanak yaprak erken dökülür. Taç yapraklar 20-25 mm’dir. Çiçeklenme 15-25gün sürmektedir. 
Çiçeklenme zamanı Mayıs- Temmuz ayları arasındadır. Meyve şekli basık yuvarlaktan, uzun eliptik şekle kadar 
değişmekte, sarı, turuncu, kırmızı renktedir. Meyveleri Eylül-Ekim aylarında olgunlaşmaktadır (Koçhan, 2010).

Yetişme Ortamı

Avrupa’dan Kuzey Asya’ya kadar olan bölgelerde doğal olarak yetişir. Ülkemizin hemen her yerinde doğal olarak 
yetişmektedir. Yer yer 2500 metre rakıma kadar çıkar. Orman içi açıklıklarda ve kayalık, taşlık yamaçlarda yay-
gındır. Her türlü toprakta yetişir. Besin maddelerince zengin, gevşek topraklarda optimal gelişim gösterir. Kireçli, 
ağır killi, tuzlu toprak ve sahil arazide yetişebilir. Çok kuru ve batağımsı topraklardan hoşlanmaz. En iyi gelişimini 
nehir ikliminde yapar. Soğuğa, kuraklığa, donlara ve ekstrem iklim şartlarına dayanıklıdır (Güngör ve ark., 2002). 

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Konut bahçelerinde, açık yeşil mekan düzenlemelerinde, meyve bahçelerinde, karayolları şev çalışmalarında es-
tetik ve fonksiyonel olarak soliter yada gruplar halinde kullanılmaktadır. Erozyon kontrol çalışmalarında, yamaç 
topraklarının tutulmasında, çıplak kum alanlarda ve artık molozlar üzerindeki yeşillendirmelerde kullanılır. Demir-
yollarında, karayollarında trafiği yönlendirmede ve orta refüjlerde kullanılmaktadır (Koçhan, 2010). 

3.13. Keçi Söğüdü (Salix caprea)

Familya: Salicaceae

Tür: Salix caprea

Botanik Özellikleri

Çoğunlukla 2-3 metre boyunda çalı yada 8-12 metre boyunda ağaçtır; en fazla 1 metre göğüs çapı yapar. Kışın 
yapraklarını döker. Tepe tacı yuvarlak kubbe şeklindedir. Genellikle çok gövdelidir. Gri-kül renginde olan kabuk 
gençlikte düzgün daha sonra çatlaklı hale dönüşür. Genç sürgünler parlak kahverengi, önceleri tüylü, sonraları 
çıplak olup sürgünler kalındır. Tomurcuklar oval, sivri uçlu, kahverengi-kırmızı veya parlak kestane renginde, ön-
celeri tüylü, sonra çıplaktır. Yapraklar diğer söğütlerden farklı olarak böbrek veya oval yuvarlak şekildedir. Yaprak 
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sapları tüylüdür. Yaprak kenarları çok zayıf dişli veya sivri dişlidir. Yaprak ayası deri gibi kalın, orta damar belir-
gin, üst yüzü bal peteği şeklinde ve kırışık; alt yüzü keçe gibi tüylüdür. Yapraklanmadan önce çiçeklenir. Erkek 
çiçek başakçıkları oval-yuvarlak, anterleri sarı renkte, üzerleri gri-beyaz renkli tüylerle kaplıdır. Dişi çiçekler açık 
yeşil renkte daha az dikkat çekicidirler (Sarıbaş, 2014).

Yetişme Ortamı

Yayılış alanı tüm Avrupa, Kuzeydoğu Asya ve Kuzey İran’ın ılıman kesimleridir. Yurdumuzun hemen her yerinde, 
orman açıklarında, dere boylarında, sızıntılı yamaç şevlerinde ve çayırlıklarda görülür. Ülkemizde 2300 metre ra-
kıma kadar çıkar (Güngör ve ark., 2002). Güneşli yerlerde ve ılıman iklimlerde yetişir. Gevşek, derin, kumlu, killi 
toprakları tercih eder (Yücel, 2005). Durgun suya dayanıklıdır. Ağır killi topraklarda yetişmesine rağmen kireci 
sevmez. Tuza hassastır. Donlara karşı mutedil derecede duyarlıdır (Güngör ve ark., 2002).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Kirli havaya ve rüzgara dayanıklı olduğundan yol kenarlarında, cadde ve sokaklarda kullanılır. Erozyon kontro-
lünde, yamaçların tutulmasında kullanılır. Arı konukçusudur. Erkek çiçeklerin rengi çok dikkat çekici olduğu için 
park ve bahçelerde kullanılır. Kısa ömürlüdür (Güngör ve ark., 2002).

3.14. Kırmızı İnci (Symphoricarpus orbicularis)

Familya: Caprifoliaceae

Tür: Symphoricarpus orbicularis

Botanik Özellikleri

Kışın yaprak döken, 1.5 metreye kadar boylanabilen; sık, ince, kıvrık, kahverengi dallı; kabuk düz, koyu kahve-
rengi, yuvarlak tepeli bir çalıdır. Yapraklar karşılıklı dizili, darca eliptik veya yuvarlak, alt yüzü mavimsi-yeşil, 
üst yüzü yeşil renklidir. Çiçekler başak, küçük gösterişsiz, çanak kadeh gibi bitişik, 4-5 dişli; taç yaprak 4-5 loplu, 
çan şeklinde, yeşilimsi-beyaz veya çok açık pembe renklidir. Yaz-sonbahar aylarında çiçek açar. Meyve, yalancı 
üzümsü meyve, elips şeklinde, parlak kırmızımsı-pembe renklidir. Meyveler yapraklar döküldükten sonra uzun 
süre bitki üzerinde kalır. Daha çok meyvelerinin bu güzel görüntüsü için yetiştirilir (Yücel, 2005).

Yetişme Ortamı

Kuzey Amerika kökenlidir. Yurdumuzda da yetiştirilir. Kuru, asidik, bol gübreli, kumsal veya tınlı topraklarda 
yetişir. Şiddetli donlardan etkilenir. Özellikle ılıman rejyonlarda, kurak veya güneşli ve rutubetli yerlerde yetişir 
(Güngör ve ark., 2002).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Çit ve grup oluşturmada alt tesis olarak kullanılır. Yamaçların erozyona karşı korunmasında etkilidir (Güngör ve 
ark., 2002).

3.15. Büyük Yapraklı Cezayir Menekşesi (Vinca majör)

Familya: Apocynaceae

Tür: Vinca majör

Botanik Özellikleri

Çok yıllık, yayılıcı, herdem yeşil, 15-25 cm boyunda, otsu bir bitkidir. Gövdeler ince, sürünücü ve çok dallıdır. 
Yapraklar karşılıklı, dikdörtgensi-yumurtamsı, etli, düz, parlak, tüysüz ve koyu yeşil renklidir. Çiçekler yaprak 
koltuğundan çıkar, kısa saplı, 5 taç yapraklı, koyu-leylak mavi rengindedir. İlkbahar-sonbahar aylarında çiçek açar 
(Yücel, 2004).

Yetişme Ortamı

Orta, Güney ve Kuzey Afrika’da doğal olarak yetişir. Dünyanın birçok ülkelerinde ve yurdumuzun park bahçele-
rinde doğallaştırılarak yetiştirilmektedir. Toprak isteği bakımından kanaatkardır. Ağır killi ve kuru topraklarda da 
yetişebilen bu tür, yaprağını döken ağaçların siperi altında iyi bir gelişim gösterir. Donlara duyarlı değildir. Ilıman 
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ve nemli iklimleri sever. Sıcak ve soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Ağır gölge koşullarında çiçeklenme olmaz 
(Güngör ve ark., 2002).

Peyzaj Planlamada Kullanımı

Yol kenarları ve akarsu boylarının sık rastlanan çalısıdır. Erozyon sahalarında ve toprak stabilizasyonunda kullanı-
lan ideal bir yer örtücüdür (Güngör ve ark., 2002).

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Erozyon sadece ülkemizde değil tüm dünyada öneli bir sorundur. Bu nedenle bir an önce önlemler alınmazsa çöl-
leşen alanların artması kaçınılmaz olacaktır.

Ülkemiz her ne kadar erozyonun oluşmasına sebep olabilecek birtakım şartları barındırsa da sahip olduğu ekoloji 
sebebiyle birçok bitki türünün de gen merkezi konumundadır. Bu bakımdan gerek ülkemizde doğal olarak yetişen 
gerekse ülkemiz ekolojisine uyum sağlamış bitki türlerinin kullanımı ile erozyonun olumsuz etkilerin azaltmak 
mümkün olabilecektir.

Erozyon kontrolü çalışmalarında bir kısmı hakkında bilgi verilen bu bitkilerin hem estetik hem de fonksiyonel 
(erozyon kontrolü) özelliklerinden faydalanılması amacıyla kullanılması ve değerlendirilmesi önerilebilir.
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ÖZET

Tarımsal üretimde, özellikle doğal afet zararlarını gidermeye yönelik önlemlerin başında tarım sigortası gelmekte-
dir. “Tarım Sigortası Kanunu” ile bazı değişiklikler getirilmiş ve doğal afet sigorta priminin %50’si devlet desteği 
kapsamına alınmıştır. Buna rağmen tarımda üreticilerin sigorta yaptırma durumu tam olarak yaygınlaşamamıştır. 
Tarım sigortası uygulanmalarında; bazı üreticilerin tarım sigortası uygulaması ve devlet desteğinden haberdar 
olmamaları, nerede, nasıl ve ne şekilde tarım sigortası yaptıracaklarını bilmemeleri, hasar ödemelerinde birçok 
problemlerle karşılaşılması gibi nedenlerle birçok çiftçi tarım sigortası yaptırmamaktadır. Bu nedenle, bitkisel 
üretimde tarım sigortası uygulamalarına karşı çiftçi eğilimlerinin belirlenmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların 
belirlenmesi ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin sunulması önem göstermektedir. Özellikle bitkisel üretimde, 
doğal afet zararlarının tespiti ve bu zararların karşılanma şeklinin belirlenmesi önemlidir. Bu gerekçelerle Türkiye 
genelinde farklı bölgelerde araştırma projesi yürütülmüştür. Bu bildiriye kaynak oluşturan ve 2011-2013 yıllarında 
yürütülen bu araştırma kapsamında, Trakya bölgesinde Edirne ve Kırklareli illerinde sigorta yaptıranlarla 148, 
yaptırmayanlarla 169 olmak üzere, toplam 317 üretici ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anketlerin çözümlenmesi ve 
değerlendirilmesi sonucu; bölge ekonomisinde önemli yer tutan bitkisel üretimde, üreticilerin tarım sigortasından 
haberdar olma durumları, tarım sigortasına yönelik düşünce ve eğilimleri, sigorta yaptırma ve yaptırmama neden-
leri, beklentileri, kısaca tarım sigortası uygulamaları karşısındaki tutum ve davranışları, karşılaşılan sorunlar ve 
bunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu bildiri kapsamında ise, belirtilen ankete 
dayalı çalışma sonuçlarına göre, Edirne ve Kırklareli illerinde bitkisel üretim faaliyet kolundaki çiftçilerin tarım 
sigortasına yaklaşımları, sigorta kapsamına yönelik düşünceleri ve önerileri, özellikle sigorta kapsamı ve limitlerle 
ilgili yaşadıkları sorunlar vb. türden yaklaşımlarına yönelik sonuçlar üzerinde durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Tarım sigortası, sigorta kapsamı, çiftçi eğilimi, Edirne, Kırklareli 

Farmer Behavior and Crop Insurance Applications in Aspect of Natural Disasters and Drought  
(Sample: Edirne and Kırklareli Provinces)

ABSTRACT

Agricultural insurance is very important for the farmers to protect themselves against their losses due to natural 
disasters. “Agricultural Insurance Law” has made many changes in agricultural insurance and the government sub-
sidizes 50% of the insurance price. However, insurance awareness in agricultural holdings is not yet widespread. 
Many of the farmers are unaware of how and where they can have an insurance contract. Also the farmers have 
many difficulties on meeting their costs after a natural disaster from the insurance companies. As a result, a lot of 
them do not have insurance policies. So, it is important to determine farmers’ tendencies and problems on appli-
cation insurances in practice and suggest solutions to these problems. Especially on plant production, identifying 
the natural disasters and payment method for the farmers’ loss should be determined. For this purpose, a research 
project is done in different regions of Turkey. For this research, 148 farmers with insurance contracts and 169 
without insurance contracts are surveyed face to face in Edirne and Kırklareli provinces. The aim of this study is 
to determine the farmers’ agricultural insurance awareness, their tendency and thoughts on agricultural insurance, 
reasons of not making insurance contracts, expectations. Shortly, examining the farmers’ behavior, their problems 
and suggesting solutions on agricultural insurance applications.  In this paper, farmer opinions on agricultural in-
surance, their thoughts, problems and suggestions on insurance coverage and limits are studied. 

Keywords: Agricultural insurance, insurance coverage, farmer’s tendency, Edirne, Kırklareli
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1. GİRİŞ

Türkiye’de tarımının ön plana çıkan sektörlerden biri olması nedeniyle, tarım kesiminin göz ardı edilemeyeceği 
gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır.

Tarıma elverişli coğrafi özellikleri, doğal kaynakları ve farklı iklim bölgelerine sahip olması gibi nedenlerle Tür-
kiye, tarım ve tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının faaliyetleri ile gözde bir tarım ülkesi olmayı başarmıştır. Tarım, 
öncesinde de bahsedildiği üzere, insan beslenmesi gibi mutlak gereksinimlerini karşılaması yanında, ulusal gelir, 
istihdam, dış ticaret ve tarıma dayalı sanayiye yaptığı katkılardan dolayı milli ekonomiye katkısı açısından da ol-
dukça önemli bir sektördür. Bu bağlamda; sektörün ve sektör temsilcileri olan üreticilerin, üretim periyodunda ve 
hasat sonrasında, karşılaşabilecekleri risklere karşı korunmaları yukarıda belirtilen nedenlere bağlı olarak büyük 
önem arz etmektedir. İşte burada kişilerin risklerini devredebileceği mekanizma olan “Sigorta” kavramı devreye 
girmektedir (Keskinkılıç, 2013). 

Tarımsal teknolojide meydana gelen gelişmeler, doğal risklerin etkilerini azaltamadığı gibi, yasalarla yapılan yar-
dımlardan faydalanan üretici sayısı dikkate alındığında, bunların da yetersiz kaldığı gözlenmiştir. Sonuçta, bu yar-
dımlar ve ertelenen çiftçi borçları her yıl devlete büyük ölçüde bütçe yükü getirmiştir. Riskler transfer edilemediği 
için, devlet ve çiftçiler büyük ekonomik kayıplara uğramışlardır.

Türkiye gerek bitkisel üretim ve gerekse hayvansal üretim yönünden büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın, 
tarımsal üretimini çeşitli nedenlere bağlı olarak arzu edilen düzeye çıkaramamıştır. Üretimin büyük ölçüde doğal 
koşullara bağlı olması, ürün veriminde ve üretici gelirlerinde dalgalanmalara  yol açmaktadır (Tesbi, 2000).

Doğal şartlar altında yetiştirilen, don, sel, hastalık, kuraklık ve dolu gibi olayların etkisi altında bitkisel ve hayvansal ta-
rım ürünlerinde, bazı yıllar büyük zararlar olmakta, birçok çiftçinin bu yüzden bir veya birkaç yıl bekleyerek yetiştirdiği 
bitki ve hayvanlarından beklediği ürünü alamadığı veya tamamen kaybettiği sık sık rastlanan olaylardır. Kontrol edile-
meyen doğal afet ve hastalıklar sonucu çiftçinin geliri yıldan yıla dalgalanmalar göstermekte, yeterli geliri sağlayacak 
ürünü alamadığı yıllarda ise çiftçilerin zor duruma düştükleri görülmektedir (Akçaöz ve ark., 2006-a).

Tarımsal üretimin devamlılığı için, ürün fiyatlarının ve çiftçi gelirlerinin istikrarını sağlamak üzere risk yönetimi 
stratejilerinden biri olan tarım sigortası uygulaması gerekmektedir. Dünyada çeşitli ülkelerde uygulanan tarım 
sigortalarının kapsamları, uygulanış tekniği ve organizasyonlarının ülkelerin sosyal, ekonomik ve çalışma düzey-
lerine bağlı olarak planlandığı ve yürütüldüğü dikkati çekmektedir. Sigortanın kapsamına alınan tehlikelerin sayısı 
ve sigorta tekniği de, yetiştirilen ürünlerin doğal risklerden etkilenme derecesi, doğal risklerin meydana gelme 
sıklığı, hasarın miktarı, tarım sektörünün genel ekonomideki yeri ve önemi gibi faktörler göz önüne alınarak be-
lirlenmektedir (Çetin, 2003).

Genel olarak, hava koşulları, fiyatlar, üretim faktörleri, hastalık ve zararlılar gibi bitkisel ve hayvansal üretimi 
tehdit eden bu riskler, süreklilik özelliğine sahip olup yığın olarak hasar meydana getirmektedirler. Bu nedenle 
gelişmiş ülkelerde tarım sektörünü koruyucu ve yasam standardını yükseltici önlemler alınmaktadır. Türkiye’de 
de tarımsal üretimi tehdit eden risk ve belirsizlikler sonucu meydana gelecek hasarların önlenebilmesi için en etkili 
sistem tarım sigortasıdır (Çetin, 2007).

Yapılan bu tanımlamalar ışığında tarım sigortası; tarımsal üretim sürecinde her türlü doğal risk, hastalık ve kazalar 
sonucunda bitkisel ve hayvansal ürünler ile tarımsal varlıklarda oluşabilecek zarar ve kayıpların teminat altına 
alınması ve böylece sigortalının varlığının devamlılığının sağlanması seklinde ifade edilebilir (Çetin, 2007).

Kuraklık, dolu, don, sel, taban suyu baskını, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın gibi doğal afetler, kaza ve 
zararlılar ile hayvan hastalıklarının neden olacağı zararlar nedeniyle, önemli sorunlar yaşandığı bilinmektedir. 
Gelişmiş ülkeler, tarımdaki riskleri, devletin ve üreticilerin üzerinden alacak şekilde, risk transfer sistemlerini kur-
muşlardır. Tarım Sigortası olarak tanımlanan, bu risk transfer sistemleri içinde; bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal 
yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanlarının, sürdürülebilir güvence altına alınması hedeflenmektedir.

Tarım sigortaları uygulamalarının amacı; üreticilerin tarım sigortaları uygulamaları kapsamına alınan riskler ne-
deniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesi ve bu çerçevede sigorta primlerinin belirli bir kısmının devlet ta-
rafından karşılanarak, risklerin sigortacılık kurallarına uygun yönetilmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ve risklerden doğabilecek kamu bütçe yükünün azaltılmasıdır. (Keskinkılıç, 2013). Ülkemizde tarım 
sigortaları uygulamaları; genel sigortacılık kanunu çerçevesinde, bitkisel ürünlerin dolu riskine karsı sigortalan-
ması ile 1957 yılında başlamış, fakat sistem, sektörün özelliği dolayısıyla, bağımsız bir yasal zemin oluşturulama-
dığından istenen başarıya ulaşılamamıştır. 
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Bu nedenle, bitkisel üretimde tarım sigortası uygulamalarına karşı çiftçi eğilimlerinin belirlenmesi, uygulamada 
karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin sunulması önem göstermektedir. Özel-
likle bitkisel üretimde, doğal afet zararlarının tespiti ve bu zararların karşılanma şeklinin belirlenmesi önemlidir. 

Araştırmanın amacı, Edirne ve Kırklareli illerinde bitkisel üretim faaliyetinde karşılaşılan tarımsal risk faktörler-
inin; bu risklere karşı çiftçilerin almış oldukları önlemlerin; çiftçilerin tarım sigortasından haberdar olma durum-
larının; çiftçilerin tarım sigortasına karşı eğilimlerinin belirlenmesi; risklere karşı tarım sigortası yaptırma ve/veya 
yaptırmama durumları ve nedenlerinin ortaya konulması; hasar durumu, zarar tazmini, sigorta uygulamalarında 
karşılaşılan sorunlar ve çiftçi beklentilerinin saptanması olarak sıralanabilir. 

 2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal:

Çalışmanın materyalini birincil ve ikincil kaynaklardan derlenen veriler oluşturmuştur. Araştırma bölgelerindeki 
illeri temsil edecek şekilde ilçe ve köy seçimleri yapılmıştır.

Tarım işletmelerinden anket yoluyla 2012 yılında derlenen veriler çalışmanın birincil kaynağını oluşturmuştur. 
Araştırmanın ikincil kaynaklarını ise ulusal ve uluslararası alanda yapılmış benzer çalışmalar ve konuyla ilgili 
kurum ve kuruluşların kayıtları oluşturmuştur.

2.2. Yöntem:

2.2.1. Örnekleme Aşamasında Kullanılan Yöntem

Anket yapılacak üretici sayısının belirlenmesinde “Basit tesadüfi örnekleme yöntemi” kullanılmış olup formülü 
aşağıda verilmiştir (Çiçek ve Erkan, 1996).

n=N. (p.q) / (N-1) D2 +( p.q)  

Burada; n= Örnek hacmini (Anket yapılacak üretici sayısını), 

N= Ana kitleyi (Sigorta yaptırmayan üreticiler için; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sisteminden 
(ÇKS) elde edilen bilgiler, sigorta yaptıran üreticiler için ise, TARSİM kayıtlarına tarım sigortası yaptıran üretici-
ler kabul edilmiştir.

p= İncelenen birimin populasyondaki oranı 

q=1-p,      D=(d/z)** 
,  z= Güven aralığı (%95 ile z= 1,96) 

d=Kabul edilebilir hata payını (%10) göstermektedir. 

Bu formül, sigorta yaptırma durumlarına göre her iki il için ayrı ayrı uygulanarak yapılan hesaplama ile tarım 
sigortası yaptırmayan 169 ve sigorta yaptıran 148 üretici ile olmak üzere toplam 317 üretici anketi yapılması ge-
rektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

2.2.2. Verilerin Toplanması Aşamasında Kullanılan Yöntem

Orijinal nitelikli verilerin toplanması için üretici anket formu hazırlanmıştır ve anketler 2012 yılında yapılmıştır. 
Tarım sigortası yaptıran ve yaptırmayan üreticiler için ayrı ayrı anket formları düzenlenmiştir. Sorular, seçenekli, 
çizelge doldurma ve açık uçlu sorulardan oluşmuş olup üreticiler ile yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulmuştur. 
Anket formları 8 bölümden oluşmaktadır.

•	 İşletme sahibi ile ilgili bilgiler, 

•	 Riske karşı tutum, 

•	 Tarımsal üretim riskleri ve tarım sigortası ile ilgili bilgiler,

•	 Aile şekli ve ailedeki otorite durumu,

•	 Sosyal katılım ve çevresel ilişki düzeyi,

•	 Gelişmiş tarım teknolojisini benimseme ve uygulama düzeyi,
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•	 Kitle haberleşme araçlarını kullanma düzeyi,

•	 Risk oyunu 

2.2.3. Verilerin Değerlendirilmesi Aşamasında Kullanılan Yöntem

Elde edilen verilerin analizinde ortalama, yüzde gibi basit hesaplama ve çapraz tablolardan faydalanılarak; anket 
yapılan üreticilerin bazı sosyo-ekonomik özellikleri ile bazı teknik ve ekonomik özellikleri belirlenmeye çalı-
şılmıştır. Ayrıca, araştırma alanında riskler ve riske karşı işletmelerin tutumları, üreticilerin tarım sigortası uy-
gulamaları hakkında bilgileri ile gelişmiş tarım teknolojilerini benimseme ve uygulama düzeyleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. 

İşletme gruplarının bazı özellikler bakımından farklılık gösterip göstermediğinin test edilmesi için varyans analiz 
testleri kullanılmıştır. Yapılan istatistiki analizde sürekli değişkenler için öncelikle Kolmogorov-Smirnov testi ile 
normal dağılım testi yapılmıştır. Normal dağılım gösteren ve göstermeyen değişkenler belirlenmiştir. Normal da-
ğılım gösteren değişkenler için varyans analizi (One-Way Anova) yapılmıştır. One–Way Anova ile iki ya da daha 
fazla grubun, normal dağılan benzer ortalamalı populasyonlarından alınıp alınmadığı ortak varyans kullanarak test 
edilmektedir. Normal dağılım göstermeyen değişkenler için ise, Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Mann-W-
hitney U testi, aralıksız ölçülen iki bağımsız grup arasındaki farklılıkların testi için kullanılır  Bu test bağımsız 
örnekler için uygulanan t testlerinin parametrik olmayan alternatifidir (Kalaycı, 2009).  

İncelenen değişkenler bakımından, iller arasında işletme gruplarının farklılıklarının ve sigorta yaptırma durumuna 
göre farklılık belirlenmesi amacıyla Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. 

2.2.4. Riske Karşı Tutumun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntem

Bu bölümde araştırma alanında üreticilerin risklere karşı tutumları incelenmeye çalışılmıştır. Üreticilerin risk dav-
ranışları, onları farazi seçenekler arasında yaptıkları seçimler yoluyla belirlenmiştir. Riskli alternatifler ile sonucu 
belli (kesin) alternatif arasında kayıtsız kalınan noktalar, kişilerin risk taşıma eğilimlerini (risk davranışlarını) 
göstermektedir (Ceyhan ve ark., 1997).

Davranışlarının belirlenmesinde “referans kumarı” (reference gamble) ile sonuç setleri için bireysel tercihleri gös-
teren ve olasılıkların dikey eksende, kayıtsızlık noktasının ise yatay eksende yer aldığı “tercih ölçekleri”nden ya-
rarlanılmıştır. Subjektif olasılık yaklaşımının benimsendiği bu yönteme göre, üreticilerin riske karşı tutumu (riski 
sevip sevmediği veya riske karşı tepkisizliği) 4 adımda belirlenmiştir.

a) Kişiye, belirli bir olasılığa bağlı olarak bir ödül verileceği belirtilmiş,

b) Kişiye, birinci adımda sunulandan daha küçük ancak garantili ikinci bir ödül seçeneği sunulmuştur. Kişi eğer 
ilkini tercih ediyorsa, ikinci alternatifin değeri artırılmış ve kişinin kayıtsız kaldığı noktaya kadar bu işlem gerçek-
leştirilmiş,

c) İlk adımdaki olasılık değerleri artırılarak, ikinci adım tekrarlanmış,

d) Yatay eksende kişinin riskli alternatif ile kesin sonuca sahip alternatif arasında kaldığı kayıtsızlık noktası, dikey 
eksende ise olasılıkların gösterildiği bir grafik ile kişinin risk davranışı tespit edilmiştir.

3. BULGULAR

3.1. İşletme Sahibi İle İlgili Bazı Bilgiler

3.1.1. Yaş

Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin %37,84’ü orta yaşlı, %54,73’ü yaşlı ve %7,43’ü genç üreticiler-
dir. Sigorta yaptırmayan üreticilerin ise %38,46’sı orta yaşlı, %59,76’sı yaşlı, %1,78’i genç üreticilerdir. Araştır-
ma alanında sigorta yaptıran üreticilerin yaş ortalaması 51,06, sigorta yaptırmayan üreticilerin yaş ortalaması ise 
53,38’dir. 

3.1.2. Eğitim 

Üreticilerin eğitim durumlarına göre dağılımı da belirlenmiştir. Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin 
%55,41’i ilkokul mezunu, %16,89’u ortaokul mezunu, %16,22’si lise mezunu, %6,76’sı yüksekokul mezunu, 
%4,73’ü ise üniversite mezunudur. Sigorta yaptırmayan üreticilerin ise %76,33’ü ilkokul mezunu, %13,61’i orta-



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

301

II.CİLT

okul mezunu, %8,28’i lise mezunu, %1,78’i ise yüksekokul mezunudur. Her iki ilde de, sigorta yaptıran üreticiler 
arasında düşük miktarda da olsa üniversite mezunu üreticiye rastlanırken, sigorta yaptırmayan üreticiler arasında 
üniversite mezunu üretici bulunmamaktadır. 

3.1.3. Ailedeki Birey Sayısı

Yapılan anket sonuçlarına göre; araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin %43,24’ü az bireyli, %39,86’sı orta 
bireyli, %16,89’u çok bireyli aile yapısına sahipken, sigorta yaptırmayan üreticilerin %50,3’ü az bireyli, %37,87’si 
orta bireyli, %11,73’ü çok bireyli aile yapısına sahiptir. Sigorta yaptıran üreticilerin ailelerindeki ortalama birey 
sayısı 3,97, sigorta yaptırmayan üreticilerin ailelerindeki ortalama birey sayısı ise 3,77’dir. 

3.1.4. Mesleki Deneyim

Araştırma yapılan alan itibariyle; sigorta yaptıran üreticilerin %71,62’sinin mesleki deneyimi yüksek, %18,92’si-
nin mesleki deneyimi orta, %9,46’sının mesleki deneyimi düşük, sigorta yaptırmayan üreticilerin ise %72,78’inin 
mesleki deneyimi yüksek, %19,53’ünün mesleki deneyimi orta, %7,69’unun mesleki deneyimi düşüktür. Sigorta 
yaptıran üreticilerin ortalama mesleki deneyimleri 28,24 yıl, sigorta yaptırmayan üreticilerin ise 30,87 yıldır. 

3.1.5. Tarım Dışı Faaliyet 

Yapılan anket sonuçlarına göre, araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin %18,24’ü, sigorta yaptırmayan 
üreticilerin ise %20,12’si tarım dışı herhangi bir faaliyetle uğraştığını belirtmiştir. Sigorta yaptıran üreticilerin 
%62,96’sı esnaf, %18,52’si serbest meslek sahibi, %11,11’i memur, %3,7’si muhtar ve %3,7’si emekli olduğunu 
ifade ederken, sigorta yaptırmayan üreticilerin %73,53’ü esnaf, %14,71’i işçi, %11,76’sı serbest meslek sahibi ol-
duğunu belirtmiştir. Her iki ilde de, sigorta yaptırmayan üreticilerin tarım dışı bir faaliyette bulunma oranı, sigorta 
yaptıran üreticilere oranla daha fazladır. 

3.1.6. İşletmenin Yıllık Geliri

Üreticilerin yıllık gelirlerine göre dağılımı da belirlenmiştir. Anketlerin yapıldığı 2012 yılı verilerine göre; araştır-
ma alanında sigorta yaptıran üreticilerin kendi işletmelerinden elde ettikleri ortalama gelir 24152 TL, makine-işgü-
cü kirasından elde ettikleri ortalama gelir 795 TL, tarım dışı faaliyetlerden elde ettikleri ortalama gelir 7575 TL’dir. 
Kendi işletmelerinden elde ettikleri gelirin toplam gelir içerisindeki payı %74,26, makine-işgücü kirasından elde 
ettiklerin gelirin toplam gelir içerisindeki payı %2,44, tarım dışı faaliyetlerden elde ettikleri gelirin toplam gelir 
içerisindeki payı %23,29’dur. 

Sigorta yaptırmayan üreticilerin kendi işletmelerinden elde ettikleri ortalama gelir 16555 TL, makine-işgücü ki-
rasından elde ettikleri ortalama gelir 1911 TL, tarım dışı faaliyetlerden elde ettikleri ortalama gelir 6155 TL’dir. 
Kendi işletmelerinden elde ettikleri gelirin toplam gelirdeki payı %67,24, makine-işgücü kirasından elde ettiklerin 
gelirin toplam gelir içerisindeki payı %7,76, tarım dışı faaliyetlerden elde ettikleri gelirin toplam gelir içerisindeki 
payı %25’dir. 

3.2 Üreticilerin Bazı Sosyo Ekonomik Özellikleri

3.2.1 Köy Yönetimi ve Üretici Örgütlerine Üyelik Durumu

Araştırma alanında anket yapılan üreticilerin köy yönetiminde görev alma durumlarına göre dağılımı şöyledir. 
Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin %18,92’si, sigorta yaptırmayan üreticilerin ise %20,12’si köy yö-
netiminde görev aldığını belirtmiştir. Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin %33,11, sigorta yaptırmayan 
üreticilerin ise %30,18’i geçmişte köy yönetiminde görev aldığını belirtmiştir. 

Araştırma yapılan alan itibariyle, sigorta yaptıran üreticilerin %98,65’i, sigorta yaptırmayan üreticilerin ise 
%85,21’i herhangi bir üretici örgütüne üye olduğunu ifade etmiştir. 

Kırklareli ilinde üreticilerin herhangi bir üretici örgütüne üye olma oranının Edirne iline oranla fazla olduğu gö-
rülmektedir. 

Herhangi bir üretici örgütüne üye olduğunu söyleyen üreticilere derneklerin yönetiminde görev alıp almadıkları da 
sorulmuş olup, verdikleri cevaplara göre dağılımları şöyle bulunmuştur. Araştırma alanında sigorta yaptıran üre-
ticilerin %51,37’si, sigorta yaptırmayan üreticilerin ise %44,44’ü üye oldukların üretici örgütlerinin yönetiminde 
görev aldığını belirtmiştir. 
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 3.2.2. Üreticilerin Tarımsal Yenilikleri Uygulama Durumları

Üreticilere tarımsal alandaki yenilikleri ne şekilde benimsedikleri de incelenmiş ve anketlerin değerlendirilmesi 
ile şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin %58,11’i önce deneme yapıp sonra uyguladığını, %25’i yeniliği 
uygulayanların sonuçlarına bakıp öyle uyguladığını, %11,49’u hemen uyguladığını, %5,41’i ise yeniliğin başarılı 
olması kesinleşinceye kadar bekleyip öyle uyguladığını belirtmiştir. 

Sigorta yaptırmayan üreticilerin ise %44,97’si önce deneme yapıp sonra uyguladığını, %36,09’u yeniliği uygula-
yanların sonuçlarına bakıp öyle uyguladığını, %11,24’ü yeniliğin başarılı olması kesinleşinceye kadar bekleyip 
öyle uyguladığını, %7,69’u ise hemen uyguladığını belirtmiştir. 

Üreticilerin tarımsal yenilikleri hangi kaynaklardan öğrendikleri de, verdikleri cevaplara göre şöyle bulunmuştur. 

Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin %26,35’i tarımsal yenilikleri Tarım İl-İlçe Müdürlüğünden, %20
,27’si köydeki diğer çiftçilerden, %19,59’u televizyon, internet gibi haberleşme araçlarından, %16,22’si gübre-i-
laç bayilerinden, %9,46’sı tarım danışmanından, %7,43’ü araştırma kuruluşlarından, %0,68’i ise akrabalarından 
öğrendiğini belirtmiştir. 

Sigorta yaptırmayan üreticilerin ise %28,4’ü köydeki diğer çiftçilerden, %21,89’u Tarım İl-İlçe Müdürlüğünden, 
%17,75’i tarım danışmanından, %16,57’si televizyon, internet gibi haberleşme araçlarından, %12,43’ü gübre-ilaç 
bayilerinden, %2,37’si araştırma kuruluşlarından, %0,59’u ise muhtardan öğrendiğini ifade etmiştir. 

Bir yenilik olarak kabul edilerek sorulduğunda, tarım sigortası yaptırmayan üreticilerin yaptırmama nedenlerine 
göre dağılımı çizelge 1’de verilmiştir. 

Edirne ilinde tarım sigortası yaptırmayan üreticilerin %31,52’si maddi imkanlarının yetersiz olduğunu, %11,96’sı 
bilgi eksikliği olduğunu, %9,78’i arazinin az olduğunu, %6,52’si arazinin söz konusu yenilik için uygun olmadı-
ğını, %2,17’si yayım elemanlarının yeteri kadar ilgilenmediğini belirtirken, %38,04’ü gerek görmediğini ifade 
etmiştir. 

Kırklareli ilinde tarım sigortası yaptırmayan üreticilerin %36,36’sı maddi imkanlarının yetersiz olduğunu, 
%11,69’u arazinin az olduğunu, %10,39’u bilgi eksikliği olduğunu, %9,09’u arazinin söz konusu yenilik için uy-
gun olmadığını belirtirken, %32,47’si gerek görmediğini ifade etmiştir. 

3.2.3. Riske Karşı Tutum 

Risklere karşı güvence olarak, 2011 yılı itibariyle üreticilerin yaptırmış oldukları sigortalar şöyledir. 

Araştırma alanı itibariyle, 2011 yılında sigorta yaptıran üreticilerin 68 adedi araç kaskosu, 17 adedi DASK, 136 
adedi bitkisel ürün sigortası, 11 adedi hayvan sigortası, 3 adedi bireysel emeklilik sigortası, 2 adedi özel sağlık 
sigortası yaptırmıştır. 

Sigorta yaptırmayan üreticilerin ise 43 adedi araç kaskosu, 14 adedi DASK, 3 adedi bitkisel ürün sigortası, 5 adedi 
hayvan sigortası, 7 adedi bireysel emeklilik sigortası, 5 adedi özel sağlık sigortası yaptırmıştır.

3.3. Tarımsal Üretim Riskleri ve Tarım Sigortası İle İlgili Bilgileri

3.3.1. Tarımsal Faaliyetlerde Karşılaşılan En Önemli Riskler ve Alınan Önlemler

Anket yapılan üreticilerin verdiği cevaplara dayanarak genel yaklaşımla yapılan çözümlemelere göre, üreticilerin 
karşılaştığı riskler ve önemlilik dereceleri ile ilgili olarak şu değerlendirmeler yapılabilir. 

Yörelere veya kişilere göre biraz değişiklik göstermekle birlikte, üreticilerin önemli kısmı bitkisel üretimde en 
büyük riskin girdi fiyatlarının yüksekliği olduğunu ifade etmişlerdir. Daha sonra sırasıyla, pazarlama riski, hasta-
lık ve zararlılar riski, doğal afetler riski, bazı kurumsal düzenlemelerden kaynaklanan riskler olarak belirtilmekte 
ve son sırada çalışanlarla ilişkili personel riski yer almaktadır. Bu durum göstermektedir ki, üreticilerin büyük 
çoğunluğuna göre doğal afetlere bağlı riskler bitkisel üretimde en önde gelen risk grubu olarak görülmemekte ve 
orta öncelikli risk grubu olarak değerlendirilmektedir. Kendilerince önemlilik sırasında belirttikleri bu risklerden 
sadece bitki hastalık ve zararlılarına karşı ilaçlı mücadele yaparak önlem aldıklarını veya kültürel önlemler ile 
de önlem almaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Son sırada gördükleri personel riskine karşı aile işgücüne ağırlık 
vermek suretiyle önlem almaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Doğal afetlere bağlı riskler içinse, bir kısmı sürekli 
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veya bazı yıllarda bitkisel üretim tarım sigortası yaptırarak önlem aldığını açıklamıştır. Bir kısmının ise, çeşitli 
nedenlere bağlı olarak bu tür bir önlemi hiçbir zaman almadığı görülmektedir. Üreticiler ağırlıklı olarak birinci ve 
ikinci sırada gördükleri girdi fiyatlarının yüksekliği ve pazarlama riskine karşı herhangi bir önlem almalarının söz 
konusu olmadığını belirtmişlerdir.  

Hayvansal üretimde ise, üreticilerin çoğunluğu önemlilik açısından ilk sırayı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazar-
lanmasında yaşanan sorunlardan dolayı pazarlama riskinin aldığını belirtmişlerdir. Daha sonra sırasıyla, başta yem 
olmak üzere girdi fiyatlarının yüksekliğini, hayvan hastalık ve zararlarını, çalıştırılan personelle ilişkili sorunlar 
ve son sırada doğal afetlerden kaynaklı riskleri ifade etmişlerdir. Üreticilerin önemli kısmı bu risklere karşı önlem 
olarak şunları belirtmişlerdir. Hayvan hastalık ve zararlılarına karşı veteriner hekimler kontrolünde koruyucu ve 
tedavi edici tarzda gerekli önlemleri aldıklarını, kaba yemi kendi işletmelerinden karşılayarak yem fiyatlarından 
kaynaklı riske karşı önlem almaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle küçük işletmeler hayvansal üretimi aile 
işgücüne dayalı olarak yapmaya çalışarak personel riskini elemine etmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. Hayvan 
sigortasını ise, üreticilerin büyük çoğunluğu daha çok kredili hayvan alımlarında zorunluluk nedeniyle yaptırmak-
tadırlar.  

3.3.3. Tarımsal Faaliyetlerde Karşılaşılan En Önemli Doğal Afet Riskleri ve Alınan Önlemler

Üreticilere göre bitkisel üretimde ve hayvansal üretimde karşılaşılan doğal afet riskleri şöyle açıklanabilir. Bitkisel 
üretimde ürünlere göre doğal afet risk gruplarının önceliği değişiklik gösterebilmektedir. Genel bir değerlendirme 
yapılırsa, üreticilerin çoğunluğunca buğday ve ayçiçeği üretiminde dolu riski ilk sırada görülmektedir. Daha sonra 
sırasıyla kuraklık riski, yangın riski, özellikle buğdayda olmak üzere don riski, sert esen rüzgarlar ve fırtına riski, 
sel ve su baskınlarından kaynaklanan riskler ifade edilmektedir. Çeltik üretimi söz konusu olduğunda, sert esen 
rüzgarlar ve fırtına riski ilk sırada, sel ve su baskınlarından kaynaklanan riskler ikinci sırada tanımlanmaktadır. 
Üreticilerin bir kısmı kuraklık hariç olmak üzere bu risk gruplarına karşı bitkisel ürün tarım sigortası yaptırdığını, 
bir kısmı ise çeşitli nedenlere bağlı olarak yaptırmadığını ifade etmiştir. 

Üreticilerin önemli çoğunluğu tarafından hayvansal üretimde en önemli doğal afet risk grubunu yangın riski olarak 
değerlendirmekte ve diğer doğal afet risklerini hayvancılık açısından çok dolaylı ve önemsiz olarak görmektedir-
ler. Genel olarak da kredili hayvan alınlarının dışında sigorta yaptırılması çok yaygın değildir. 

3.3.4. Bitkisel Üretimde Meydana Gelen Doğal Afet Risk Faktörleri ve Bu Risklere Karşı Sigorta Yaptırma 
Durumu

 Üreticilerin bitkisel üretimde son on yıldır bazı yıllarda karşılaştıklarını belirttikleri doğal afet riskleri 
ürünlere göre farklılık göstermektedir. Şöyle ki, buğday ve ayçiçeğinin yaygın olarak üretildiği yörelerde, ba-
zen dolu ve yangın doğal afetiyle karşılaştığını belirten üreticilere önemli oranda rastlanmıştır. Çeltik üretiminin 
yaygın olduğu yörelerde ise, bazı yıllarda fırtına zararlarına ya da sel ve su baskınlarına maruz kaldığını belirten 
çiftçiler dikkati çeker orandadır. Belirtilen bu doğal afet zararlarına maruz kaldıkları yıllarda, doğal afet zararına 
uğrayan ürününün sigortalı olduğunu belirten üreticiler olduğu gibi önemli oranda sigortalı olmadığını belirten 
üreticiler de bulunmaktadır. Doğal afet zararına uğradığı yılda sigorta yaptırmış olduğunu belirtenler genel anlam-
da, buğday ayçiçeği üretiminde dolu ve yangın riskini içerecek biçimde, bazen de tam sigorta şeklinde yaptırmış 
olduğunu açıklamışlardır. Çeltik üretiminde sigorta yaptırmış olduğunu ifade edenler ise, çoğunlukla fırtına ve 
sel-su baskınını içerecek biçimde, bazen de tam sigorta şeklinde yaptırmış olduğunu belirtmişlerdir. Son on yılda 
bitkisel ürün tarım sigortası yaptırmış olup da doğal afet riskine maruz kalan üreticilerin dikkati çeker kısmı zara-
rının tazmini konusunda çeşitli sorunlarla karşılaştığını belirtmiştir. 

3.4. Üreticilerin Tarım Sigortaları İle İlgili Düşünceleri

3.4.1 Sigortaya Karşı Bazı Yaklaşımları 

Üreticilerin tarım sigortalarından haberdar oldukları zamana ve kaynağa göre dağılımları çizelge 2 ve çizelge 3’de 
verilmiştir. 

Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin %72,3’ü tarım sigortalarını 2005 yılından önce, %7,43’ü 2005 
yılında, %16,22’si 2005 yılından sonra öğrendiğini belirtirken, %4,05’i hatırlamadığını ifade etmiştir. Sigorta yap-
tırmayan üreticilerin ise %71,01’i tarım sigortalarını 2005 yılından önce, %5,33’ü 2005 yılında, %22,49’u 2005 
yılından sonra öğrendiğini belirtirken, %1,18’i hatırlamadığını ifade etmiştir.

 Tarım sigortası yaptıran üreticilerin %39,86’sı tarım sigortalarını köye gelen sigorta elemanlarından, %27,7’si 
diğer kaynaklardan, %13,51’i komşu, arkadaş veya akrabalardan, %9,46’sı Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden, %8,78’i 
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TV, radyo veya internetten, %0,68’i ise tarım danışmanından öğrendiğini belirtmiştir. Sigorta yaptırmayan üretici-
lerin ise %28,99’u tarım sigortalarını köye gelen sigorta elemanlarından, %23,67’si diğer kaynaklardan, %13,61’i 
komşu, arkadaş veya akrabalardan, %11,24’ü Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden, %17,16’sı TV, radyo veya internetten, 
%4,14’ü ise tarım danışmanından öğrendiğini belirtmiştir.

Sigorta yaptıran üreticilerin %97,97’si, sigorta yaptırmayan üreticilerin ise %94,08’i tarım sigortalarının gerekli 
olduğunu belirtmiştir.

Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerin gerekçeleri de incelenerek dağılımı çizelge 4’de verilmiştir. 

Anket yapılan üreticilerin %35,5’i gelirlerinin yetersiz ve primlerin yüksek olduğunu, %20,71’i hasar bedelinin 
ödeneceğine dair inancın olmadığını, %11,24’ü arazilerinin hisseli olduğunu, %10,06’sı gereksiz bir maliyet unsu-
ru olarak gördüğünü, %5,92’si arazilerinin az olduğunu, %5,92’si ihmal ettiğini, %2,96’sı öyle bir alışkanlıklarının 
olmadığını, %2,37’si kapsamın yetersiz olduğunu, %2,37’si risk olmadığını, %1,78’i gerek görmediğini, %1,18’i 
bilinçsiz olduğunu belirtmiştir.  

Sigorta yaptıran üreticilere devlet destekli tarım sigortasının sigorta yaptırma isteğinde etkili olup olmadığı sorul-
duğunda; üreticilerin %61,49’u etkili olduğunu, %38,51’i etkili olmadığını belirtmiştir. 

3.4.2. Sigorta Kapsamına ve Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Düşünceleri

Sigorta yaptıran üreticilere uygulamalarda karşılaştıkları sorunlara yönelik sorulara verdikleri cevapların dağılım-
ları çizelge 5’de görülmektedir. 

Üreticilerin %34,46’sı hasar tespitinin uygun yapılmadığını, %15,54’ü sigorta kapsamının yeterli olmadığını, 
%7,43’ü primlerin yüksek olduğunu, %6,76’sı sigorta kapsamının zamanlamasının uygun olmadığını, %6,08’i 
hasar ödemesinin zamanında yapılmadığını, %5,41’i muafiyet oranının yüksek olduğunu, %2,7’si tapu sorunu-
nun olduğunu, %2,7’si rüzgar-fırtına sınırında problem olduğunu %2,03’ü devlet desteğinin yetersiz olduğunu, 
%2,03’ü prosedürün fazla olduğunu belirtirken, %14,86’sı herhangi bir sorunla karşılaşmadığını ifade etmiştir. 

3.5. Risk Oyunu 

Risk davranışlarının belirlenmesinde “referans kumarı” (reference gamble) ile sonuç setleri için bireysel tercihleri 
gösteren ve olasılıkların dikey eksende, kayıtsızlık noktasının ise yatay eksende yer aldığı “tercih ölçekleri”nden 
yararlanılmıştır.

Üreticilerin riske karşı tutumları analiz edildiğinde; Araştırma alanındaki sigorta yaptıran üreticilerin %64,86’sı-
nın, sigorta yaptırmayan üreticilerin ise üreticilerin ise %67,45’inin riski sevdiği belirlenmiştir. Sigorta yaptıran 
üreticilerin sigorta yaptırmayanlara göre riski daha az sevdiği sonucu ortaya çıkmıştır. 

3.6. Sigorta Yaptıran ve Yaptırmayan İşletmelerin Karşılaştırılması 

Bitkisel ürün tarım sigortası yaptıran üreticiler sigorta yaptırmayan üreticilere göre daha gençtir ve sigorta yaptır-
ma durumu ile üreticilerin yaşı arasındaki fark %10 ihtimal düzeyinde anlamlıdır (z= -1,680, p=0,093). Bu durum, 
genç üreticilerin yenilikleri takip ettiği ve daha bilinçli olduğunu göstermektedir. 

Bitkisel ürün tarım sigortası yaptıran üreticilerin eğitim düzeyi sigorta yaptırmayan üreticilere göre daha yüksektir 
ve sigorta yaptırma durumu ile üreticilerin eğitim düzeyi arasındaki fark %1 ihtimal düzeyinde anlamlıdır (z= 
-4,360, p=0,000). Eğitim seviyesi yüksek olan üreticilerin sigorta konusunda daha bilinçli olduğu görülmektedir. 

Anket yapılanlardan sigorta yaptıran üreticilerin çiftçilikteki deneyimi sigorta yaptırmayan üreticilere göre daha 
düşüktür ve sigorta yaptırma durumu ile üreticilerin deneyimi arasındaki fark %10 ihtimal düzeyinde anlamlıdır 
(z= -1,717, p=0,086). Sigorta yaptıran üreticiler deneyimleri düşük genç nüfustur. Daha önce de belirtildiği gibi 
genç üreticilerin daha yenilikçi olduğu görülmektedir. 

Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin yıllık toplam gelirleri sigorta yaptırmayan üreticilere göre daha 
fazladır ve sigorta yaptırma durumu ile üreticilerin yıllık toplam gelirleri arasındaki fark %1 ihtimal düzeyinde 
anlamlıdır (z= -5,431, p=0,000). Gelirin fazla olması, üreticilerin tarımdaki yenilikleri daha kolay takip ederek 
gerçekleştirmesine daha fazla imkan vermektedir. 

Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin yıllık tarımsal gelirleri sigorta yaptırmayan üreticilere göre daha 
fazladır ve sigorta yaptırma durumu ile üreticilerin yıllık tarımsal gelirleri arasındaki fark %1 ihtimal düzeyinde 
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anlamlıdır (z= -5,694, p=0,000). 

Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin toplam arazi büyüklüğü sigorta yaptırmayan üreticilere göre daha 
fazladır ve sigorta yaptırma durumu ile üreticilerin toplam arazi büyüklüğü arasındaki fark %1 ihtimal düzeyinde 
anlamlıdır (z= -5,716, p=0,000). Arazi büyüklüğünün daha fazla olması, ürün ve dolayısıyla elde edilecek gelirin 
daha fazla olması dolayısıyla üreticileri riske karşı daha fazla önlem almak durumunda bırakmaktadır. 

Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin üretici örgütlerine üye olma oranı sigorta yaptırmayan üreticilere 
göre daha fazladır ve sigorta yaptırma durumu ile üreticilerin derneklere üye olma durumu arasındaki fark %1 
ihtimal düzeyinde anlamlıdır (z= -4,271, p=0,000). Üye olma oranının yüksek olması, üreticilerin tarımsal faali-
yetlerle ve dolayısıyla tarımsal yeniliklerle daha ilgili olduklarını göstermektedir. 

Sigorta yaptıran ve yaptırmayan işletmelerin iller arasında karşılaştırılması yapılmış ve elde edilen sonuçlar çizel-
ge 6’da ve çizelge 7’de verilmiştir. 

Edirne ilinde sigorta yaptıran üreticilerin çiftçilikteki deneyimi Kırklareli ilinde sigorta yaptıran üreticilere göre 
daha yüksektir ve sigorta yaptıran işletmeler ile çiftçilikteki deneyim arasındaki fark %5 ihtimal düzeyinde an-
lamlıdır (z= -1,966, p=0,049). Kırklareli ilinde sigorta yaptıran üreticilerin toplam arazi büyüklüğü Edirne ilinde 
sigorta yaptıran üreticilere göre daha yüksektir ve sigorta yaptıran işletmeler ile toplam arazi büyüklüğü arasındaki 
fark %5 ihtimal düzeyinde anlamlıdır  (z= -2,471, p=0,013). 

Edirne ilinde sigorta yaptırmayan üreticilerin çiftçilikteki deneyimi Kırklareli ilinde sigorta yaptırmayan üretici-
lere göre daha yüksektir ve sigorta yaptırmayan işletmeler ile çiftçilikteki deneyim arasındaki fark %10 ihtimal 
düzeyinde anlamlıdır (z= -1,790, p=0,073). Sigorta yaptırmayan işletmeler ile toplam yıllık gelir arasındaki fark 
%5 ihtimal düzeyinde anlamlıdır (z= -2,476, p=0,013). Kırklareli ilinde sigorta yaptırmayan üreticilerin üretici ör-
gütlerine üye olma oranı Edirne ilinde sigorta yaptırmayan üreticilere göre daha yüksektir ve sigorta yaptırmayan 
işletmeler ile derneklere üyelik arasındaki fark %1 ihtimal düzeyinde anlamlıdır (z= -2,772, p=0,006).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bildiriye temel oluşturan asıl araştırma, 2011-2013 yılları arasında, Edirne ve Kırklareli illerinde sigorta 
yaptıran ve yaptırmayan ve örnekleme ile belirlenen tarımsal işletmelerde anket yöntemi ile yürütülmüştür. 

Sigorta yaptıran üreticilerin yaş ortalaması 51,06, sigorta yaptırmayan üreticilerin yaş ortalaması ise 53,38’dir. 
Araştırma alanında üreticilerin çoğunluğu yaşlı grubunda yer almaktadır. 

Her iki ilde de, sigorta yaptıran üreticiler arasında düşük miktarda da olsa üniversite mezunu üreticiye rastlanırken, 
sigorta yaptırmayan üreticiler arasında üniversite mezunu üretici bulunmamaktadır. Her iki grupta da, üreticilerin 
çoğunluğu ilkokul mezunudur.

Sigorta yaptıran üreticilerin ailelerindeki ortalama birey sayısı 3,97, sigorta yaptırmayan üreticilerin ailelerindeki 
ortalama birey sayısı ise 3,77’dir. Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin %52,03’ü, sigorta yaptırmayan 
üreticilerin ise %60,36’sı çekirdek aile yapısına sahiptir. 

Her iki ilde de, sigorta yaptırmayan üreticilerin tarım dışı bir faaliyette bulunma oranı, sigorta yaptıran üreticilere 
oranla daha fazladır. Bu araştırma sonucu Yavuz (2010) literatüründe elde edilen araştırma sonucuyla benzerlik 
göstermektedir. 

Sigorta yaptıran üreticilerin kendi işletmelerinden elde ettikleri ortalama gelir 2012 yılı fiyatları ile 24 152 TL, 
makine-işgücü kirasından elde ettikleri ortalama gelir 795 TL, tarım dışı faaliyetlerden elde ettikleri ortalama gelir 
7 575 TL’dir.  Sigorta yaptırmayan üreticilerin kendi işletmelerinden sağladıkları ortalama gelir 16 555 TL, 
makine-işgücü kirasından sağladıkları ortalama gelir 1 911 TL, tarım dışı faaliyet gelirleri ortalama 6 155 TL’dir. 

Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin kendilerine ait ortalama arazi büyüklüğü 144,63 dekar, sigorta 
yaptırmayan üreticilerin ise kendilerine ait ortalama arazi büyüklüğü 92,17 dekardır. 

Sigorta yaptıran ve yaptırmayan üreticilerin büyük çoğunluğu tarım sigortalarının gerekli olduğunu belirtmiştir. 
Ayrıca sigorta yaptıran üreticilerin büyük çoğunluğu devletin prim desteğinden haberdar olduğunu belirtirken, 
sigorta yaptırmayan üreticilerin yaklaşık % 75’i devletin prim desteğinden haberdar olduğunu ifade etmiştir. 

Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerin %35,5’i gelirlerinin yetersiz ve primlerin yüksek olduğu, %20,71’i hasar 
bedelinin ödeneceğine dair inancın olmadığı, %11,24’ü arazilerinin hisseli olduğu, %10,06’sı gereksiz bir maliyet 
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unsuru olarak gördüğü, %5,92’si arazilerinin az olduğu, %5,92’si ihmal ettiği, %2,96’sı öyle bir alışkanlıklarının 
olmadığı, %2,37’si kapsamın yetersiz olduğu, %2,37’si risk olmadığı, %1,78’i gerek görmediği, %1,18’i bilinçsiz 
olduğu gerekçesiyle tarım sigortası yaptırmadığını belirtmiştir.  

Araştırma alanındaki sigorta yaptıran üreticilerin büyük çoğunluğu gelecek yıllarda tarım sigortası yaptırmayı 
düşündüğünü belirtirken, yaptırmayan üreticilerde bu oran oldukça düşüktür.  

Tarım sigortası ile ilgili sorunlar açısından, sigorta yaptıran üreticilerin %34,46’sı hasar tespitinin uygun yapıl-
madığını, %15,54’ü sigorta kapsamının yeterli olmadığını, %7,43’ü primlerin yüksek olduğunu, %6,76’sı sigor-
ta kapsamının zamanlamasının uygun olmadığını, %6,08’i hasar ödemesinin zamanında yapılmadığını, %5,41’i 
muafiyet oranının yüksek olduğunu, %2,7’si tapu sorununun olduğunu, %2,7’si rüzgar-fırtına sınırında problem 
olduğunu %2,03’ü devlet desteğinin yetersiz olduğunu, %2,03’ü prosedürün fazla olduğunu belirtmiştir. 

Yörelere veya kişilere göre biraz değişiklik göstermekle birlikte, üreticilerin önemli kısmı bitkisel üretimde en 
büyük riskin girdi fiyatlarının yüksekliği olduğunu ifade etmişlerdir. Daha sonra sırasıyla, pazarlama riski, hastalık 
ve zararlılar riski, doğal afetler riski, bazı kurumsal düzenlemelerden kaynaklanan riskler olarak belirtilmekte ve 
son sırada çalışanlarla ilişkili personel riski yer almaktadır. 

Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin hemen hemen tamamı herhangi bir üretici örgütüne üye iken, bu 
oran sigorta yaptırmayan üreticilerde daha düşüktür. Sigorta yaptıran üreticilerin üretici örgütlerinin yönetiminde 
görev alma oranı yaptırmayanlara oranla daha fazladır. 

Araştırma alanında sigorta yaptıran üreticilerin %64,86’sının, sigorta yaptırmayan üreticilerin ise üreticilerin ise 
%67,45’inin riski sevdiği belirlenmiştir. 

Araştırma alanında sigorta yaptırma durumu ile üreticilerin yaşı, eğitim düzeyi, çiftçilikteki deneyimi, yıllık top-
lam gelirleri, yıllık tarımsal gelirleri, toplam arazi büyüklüğü, üretici örgütlerine üye olma oranı arasındaki fark 
anlamlı bulunmuştur. Tarımda yeni teknolojilerin benimsenmesinde erken benimseyenlerin geç benimseyenlere 
oranla daha yüksek eğitim düzeyine sahip oldukları yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. Nitekim bu 
amaçla yapılmış olan 275 araştırmanın %74’ünde herhangi bir tarımsal yeniliği benimseme davranışı ile eğitim 
düzeyi arasında olumlu bir ilişki olduğu saptanmıştır (Rogers 1983). Bu araştırmada elde edilen sonuç, Rogers 
(1983) literatürünü desteklemektedir.  

Üreticilerin sigorta yaptırmamasına gerekçe olarak gösterdikleri nedenlerin başında, gelir yetersizliği ve sigorta 
primlerinin yüksek oluşu gelmektedir. Bu saptamanın üzerinde durularak, sağlıklı bir sonuca ulaşılabildiği durum-
da yönetmeliklerde gerekli değişikliklerin yapılması yararlı olabilir. 

Sigorta yaptırmamaya gerekçe gösterilen bir başka olgu da üreticilerde hasar bedelinin ödeneceğine dair inanç ek-
sikliğidir. Aynı zamanda tarım sigortası için yapılan masrafların gereksiz yere yapılan giderler olarak değerlendiril-
mesi de sigorta yaptırmayı engelleyen bir durumdur. Bu nedenlerle tarım sigortaları konusunda çiftçi eğitimlerine 
daha fazla önem verilmesi ve eğitim programlarında daha fazla yer verilmesi yarar sağlayabilir.

En temel tanımlamayla, üreticilerin salt olarak sigorta yaptırma alışkanlığı kazanmamış olmaları da sigortanın 
yaygınlaşmasını engelleyen bir unsurdur. Bu nedenle çeşitli teşvik unsurlarının gündeme getirilmesi yarar sağlaya-
bilir. Yani sigorta sisteminin gelişmesi ve yaygınlaşması için bazı yönetmelik değişikliklerinin gerçekleştirilmesi 
yoluyla teşvikler artırılabilir.  

Arazilerin hisseli oluşu da bitkisel ürün tarımında sigorta yaptırılmasını engelleyen bir etken olarak görülmektedir. 
Bu nedenle tarım arazilerindeki hisseli tapu sorununun çözümüne yönelik çalışmaların ele alınarak çözüme kavuş-
turulması önem taşımaktadır.

Üreticilerin şikayetçi olduğu ve sorun olarak dile getirdiği konuların başında hasar tespitlerinin zamanında ve doğ-
ru yapılmadığı yönündeki değerlendirmeler gelmektedir. Bu nedenle sigorta şirketlerinin ve eksperlerin bu konuda 
daha özenli ve hassas olmaları sağlanmalıdır. Belirlenen hasar oranlarının tazmin edilmesinde muafiyet sınırlarının 
düşürülmesi yönündeki üretici talepleri ile ilgili gerekli değerlendirme ve çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca tarımsal 
kuraklığın sigorta kapsamına alınabilecek bir doğal afet olarak değerlendirilmemesi yoğun şikayetlere gerekçe ola-
rak görülmektedir. Yine bu doğrultuda, sigorta kapsamlarının yeterli olmadığı, özellikle meyvelerde çatlama vb. 
durumlardan kaynaklanan zararların da sigorta kapsamına alınması yönünde çalışma yapılmalıdır. Sigorta kapsa-
mının genişletilmesinin yanında, sel-su baskınlarındaki zarar tazmini koşulları yeniden düzenlenebilir ve özellikle 
buğday ve çeltik alanlarındaki fırtına zararlarında gündeme gelen rüzgar hızı limitlerinin düşürülerek esas alınacak 
meteorolojik verilerin temininde farklı alternatifler ve farklı noktalar belirlenebilir. 
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Çizelge 1. Yeniliklerin benimsenmesi açısından tarım sigortasının benimsenmemesinin nedenlerinin dağılımı

Bitkisel ürün tarım sigortasının 
benimsenmemesi gerekçeleri

Edirne Kırklareli Toplam
İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

Yayım elemanları yeteri kadar ilgilenmiyor 2 2,17 0 0,00 2 1,18
Bilgi eksikliğim var 11 11,96 8 10,39 19 11,24
Maddi imkânlarım yetersiz 29 31,52 28 36,36 57 33,73
Arazim söz konusu yenilik için uygun değil 6 6,52 7 9,09 13 7,69
Arazim az 9 9,78 9 11,69 18 10,65
Gerek görmüyorum 35 38,04 25 32,47 60 35,50
Toplam 92 100,00 77 100,00 169 100,00

Çizelge 2. Üreticilerin tarım sigortalarından haberdar oldukları zamana göre dağılımı 

Tarım sigortasından haberdar olduğu yıl

Sigorta Yaptıran Sigorta Yaptırmayan Toplam
İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

2005'ten önce 107 72,30 120 71,01 227 71,61
2005 yılında 11 7,43 9 5,33 20 6,31
2005'ten sonra 24 16,22 38 22,49 62 19,56
Hatırlamıyor 6 4,05 2 1,18 8 2,52
Toplam 148 100,00 169 100,00 317 100,00
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Çizelge 3. Üreticilerin tarım sigortalarından haberdar oldukları kaynağa göre dağılımı 

Tarım sigortasından haberdar olduğu 
kaynakları

Sigorta Yaptıran Sigorta Yaptırmayan Toplam
İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

TV, radyo, internet 13 8,78 29 17,16 42 13,25
Köye gelen sigorta elemanlarından 59 39,86 49 28,99 108 34,07
Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden 14 9,46 19 11,24 33 10,41
Tarım danışmanı 1 0,68 7 4,14 8 2,52
Komşu-arkadaş-akraba 20 13,51 23 13,61 43 13,56
Diğer… 41 27,70 40 23,67 81 25,55
Duymadım 0 0,00 2 1,18 2 0,63
Toplam 148 100,00 169 100,00 317 100,00

Çizelge 4. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerin yaptırmama nedenlerine göre dağılımı

Bitkisel ürün tarım sigortası yaptırmama 
nedenleri

Edirne Kırklareli Toplam
İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

Gelir yetersizliği ve primlerin yüksek oluşu 37 40,22 23 29,87 60 35,50
Hasar bedelinin ödeneceğine dair inancın 
olmayışı 21 22,83 14 18,18 35 20,71
Gereksiz bir maliyet unsuru olarak görme 9 9,78 8 10,39 17 10,06
Arazilerin hisseli oluşu (tapu sorunu) 10 10,87 9 11,69 19 11,24
Arazi azlığı 4 4,35 6 7,79 10 5,92
Dini inanç örf ve adetlerle örtüşmemesi 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Alışkanlık 0 0,00 5 6,49 5 2,96
Bilinçsizlik 1 1,09 1 1,30 2 1,18
Gerek görmeme 1 1,09 2 2,60 3 1,78
İhmalcilik 4 4,35 6 7,79 10 5,92
Kapsam yetersizliği 3 3,26 1 1,30 4 2,37
Doğal afet riski görmeme 2 2,17 2 2,60 4 2,37
Toplam 92 100,00 77 100,00 169 100,00

Çizelge 5. Üreticilerin tarım sigortası uygulamasında karşılaştıkları sorunlara göre dağılımı

Tarım sigortası uygulamalarında üreticilerin 
karşılaştıkları sorunlar

Edirne Kırklareli Toplam
İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

İşletme 
sayısı %

Primler yüksek 6 7,50 5 7,35 11 7,43
Sigorta kapsamının zamanlaması uygun değil 6 7,50 4 5,88 10 6,76
Hasar ödemesi zamanında yapılmıyor 3 3,75 6 8,82 9 6,08
Hasar tespiti (Ekspertiz) uygun yapılmıyor 32 40,00 19 27,94 51 34,46
Devlet desteği yetersiz 1 1,25 2 2,94 3 2,03
Sigorta kapsamı yeterli değil (çatlama vs) 12 15,00 11 16,18 23 15,54
Yeterince bilgilendirme yapılmıyor 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tapu sorunu 1 1,25 3 4,41 4 2,70
Muafiyet oranı yüksek 3 3,75 5 7,35 8 5,41
Rüzgar-fırtına sınırı 1 1,25 3 4,41 4 2,70
Prosedür fazla 3 3,75 0 0,00 3 2,03
Sorun yok 12 15,00 10 14,71 22 14,86
Toplam 80 100,00 68 100,00 148 100,00
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Çizelge 6. Sigorta yaptıran işletmeler arasında bazı değişkenlere göre iller arasındaki farklılıklar

Değişkenler z p
Yaş -0,603 0,547
Eğitim düzeyi -0,796 0,426
Ailedeki birey sayısı -0,968 0,333
Çiftçilikle uğraşma süresi -1,966 0,049**
Tarım dışı faaliyette bulunma durumu -0,253 0,800
Toplam yıllık gelir -1,032 0,302
Toplam tarımsal gelir -0,708 0,479
Arazi büyüklüğü -2,471 0,013**
Tarım sigortalarında eğitim alıp almama durumu -1,138 0,255
Tarımsal konularda teknik elemanlara danışma durumu -0,491 0,623
Sosyal güvence -0,115 0,908
Üretici örgütlerine üyelik -0,115 0,908

* İllerde sigorta yaptıran işletmeler arasındaki fark %10 ihtimal düzeyinde istatistik açıdan anlamlıdır.

** İllerde sigorta yaptıran işletmeler arasındaki fark %5 ihtimal düzeyinde istatistik açıdan anlamlıdır.

*** İllerde sigorta yaptıran işletmeler arasındaki fark %1 ihtimal düzeyinde istatistik açıdan anlamlıdır.

Çizelge 7. Sigorta yaptırmayan işletmeler arasında bazı değişkenlere göre iller arası farklılıklar

Değişkenler z p
Yaş -0,731 0,465
Eğitim düzeyi -0,658 0,510
Ailedeki birey sayısı -1,592 0,111
Çiftçilikle uğraşma süresi -1,790 0,073*
Tarım dışı faaliyette bulunma durumu -0,580 0,562
Toplam yıllık gelir -2,476 0,013**
Toplam tarımsal gelir -0,397 0,692
Arazi büyüklüğü -1,148 0,251
Tarım sigortalarında eğitim alıp almama durumu -0,134 0,894
Tarımsal konularda teknik elemanlara danışma durumu -0,146 0,884
Sosyal güvence -0,428 0,669
Üretici örgütlerine üyelik -2,772 0,006***

* İllerde sigorta yaptırmayan işletmeler arasındaki fark %10 ihtimal düzeyinde istatistik açıdan anlamlıdır.

** İllerde sigorta yaptırmayan işletmeler arasındaki fark %5 ihtimal düzeyinde istatistik açıdan anlamlıdır.

*** İllerde sigorta yaptırmayan işletmeler arasındaki fark %1 ihtimal düzeyinde istatistik açıdan anlamlıdır.
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GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) İLLERİNİN AYLIK VE YILLIK TO-
PLAM YAĞIŞ ANALİZİ

Evren ÖZGÜR, Bahtiyar EFE, İbrahim AKBAYIR
İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 34469,  

Maslak, İstanbul ozgurev@itu.edu.tr; efeba@itu.edu.tr; akbayiri@itu.edu.tr

Özet

Yağış, iklim bileşenleri arasında insanları doğrudan ve en çok ilgilendiren en önemli parametrelerden biridir. Ya-
ğışta meydana gelen değişimler ekonomi, turizm ve tarım gibi birçok faaliyeti yakından etkilemektedir. Fırat ve 
Dicle havzaları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için en önemli su kaynaklarının başında gel-
mektedir. Bu iki havza, toplamda Türkiye’nin ortalama su potansiyelinin 1/4’ünden fazlasını oluşturmakta olup 
bölgedeki tarım faaliyetleri için temel sulama kaynaklarının başında gelmektedir. Bu nedenle bu bölgedeki yağış-
larda meydana gelen değişimi ortaya koymak, kuraklığın tespit edilmesi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde yer alan 9 ilin aylık 
toplam yağış verileri kullanılmıştır. 1965-2013 yılları arasını kapsayan bu verilere, 0.05 ve 0.10 anlamlılık sevi-
yelerinde Mann-Kendall trend testi uygulanmıştır. Özellikle Mardin’de Mart ve Nisan aylarındaki toplam yağış 
miktarlarında 0.05 anlamlılık seviyesinde azalan bir trend gözlenmiştir. Mardin istasyonunun yıllık toplam yağış 
miktarlarında da yine 0.05 anlamlılık seviyesinde azalan bir trende rastlanmıştır. Kilis istasyonunda ise Mart ayı 
toplam yağış miktarında 0.05, yıllık toplam yağış miktarlarında ise 0.10 anlamlılık seviyesinde azalan bir trend 
gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trend analizi, Mann-Kendall, Güneydoğu Anadolu Projesi, yağış

Monthly and Annual Trend Analysis of Precipitation over Southeastern  
Anatolia Project (GAP) Provinces

Abstract

Precipitation is one of the most important climate parameter that effects people directly. Changes in precipitati-
on influence on many activities such as economy, tourism and agriculture closely. Euphrates and Tigris Basins 
are main water resources for East Anatolia and Southeastern Anatolia regions. This two basins are composed of 
over than 1/4 of total average water potential in Turkey. They are also important for irrigation and agriculture in 
Southeastern Anatolia region. Thus, it is important to present the change of precipitation in that region in order to 
detect drought and sustain agricultural activities. In this study, monthly total precipitation data from 9 provinces 
which are located around Southeastern Anatolia Project are used. Data periods were consist of between 1965 and 
2013. Mann-Kendall trend test has been applied to that data for 0.05 and 0.10 significance levels. Especially in 
Mardin station, decreasing trend was observed for 0.05 significance level in total precipitation values in March and 
April. Annual precipitation values of Mardin station also indicated decreasing trend in 0.05 significance level. In 
addition, decreasing trend was observed in Kilis station for March and for annual precipitation with 0.05 and 0.10 
significance levels, respectively.

Key Words: Trend analysis, Mann-Kendall, Southeastern Anatolia Project, precipitation
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1. GİRİŞ

Su, yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için en önemli doğal kaynakların başında gelmektedir. Yeryüzünde bulunan 
su kaynakları sınırlı olmasına rağmen, suyun kullanım alanları oldukça geniştir. Günümüzde nüfus artışı nedeniyle 
suya olan talep her geçen gün artmaktadır. Su ihtiyacını karşılayabilmek için öncelikle suyun geçmişteki davranı-
şını inceleyip gelecekteki davranışının nasıl olacağını tahmin etmek gerekmektedir. Zaman içerisinde su miktarın-
daki değişimin bilinmesi suyun daha etkili kullanılması ve planlanmasına yardımcı olacaktır.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından 2007 yılında oluşturulan rapor, son birkaç on yıllık 
dönem içerisinde yıllık toplam yağış miktarında Kuzey Yarımküre subtropiklerinde azalış, Kuzey Yarımküre orta 
enlemleri ve Güney Yarımküre’nin hemen hemen tamamında artış olduğunu göstermiştir (Solomon ve ark., 2007). 
Bunun yanı sıra, yağış miktarındaki bu değişimlerin önemli yersel değişiklikler göstereceği de beklenmektedir. 
Yağış verisinin detaylı bir biçimde ele alınması sonucunda yağışın bazı özellikleri hakkında önemli bilgiler elde 
etmek mümkündür (Özgür ve Koçak, 2012).

Yağış ile ilgili olarak ülkemizde yapılan ilk araştırmalara örnek olarak Toros (1995) tarafından yapılan çalışma 
verilebilir. 1931-1990 arasını kapsayan 18 istasyona ait yağış verilerine trend analizinin uygulandığı çalışma sonu-
cunda mevsimsel ve yıllık bazda azalan ya da artan yönde bir trende rastlanmamıştır.

Yağış ile ilgili güncel yapılan araştırmalara örnek olarak ise Arap yarımadasına yapılmış çalışma verilebilir. 27 
istasyon için 1979-2009 arasını kapsayan veriler 15 yıllık iki periyoda ayrılmış; ilk periyot için yağış miktarların-
da artış görülürken, ikinci periyot için yağış miktarlarında azalma tespit edilmiştir. Yağış miktarlarındaki azalma 
ortalama olarak on yıl için nemli sezonda 35.1 mm ve kuru sezonda 5.5 mm olarak hesaplanmıştır (Almazroui ve 
ark., 2012).

Fırat ve Dicle havzaları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için en önemli su kaynaklarının başında 
gelmektedir. Fırat ve Dicle havzaları toplamda Türkiye’nin ortalama su potansiyelinin %28,5’ini oluşturmaktadır. 
Aynı zamanda bu iki havza, ortalama yıllık akışları en yüksek olan iki havza olarak da dikkat çekmektedir (Cebe, 
E.N., 2007).

Bu çalışmada GAP ve çevresinde yer alan 9 ilin meteoroloji istasyonundan alınan aylık toplam yağış verileri kul-
lanılarak, aylık ve yıllık trend analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizleri gerçekleştirmek için parametrik olmayan 
Mann-Kendall trend testi kullanılmıştır.

2. MATERYAL VE METOD

2.1. Çalışma Alanı ve Veri

Bu çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nden alınan 9 adet istasyona ait aylık toplam yağış miktarları 
verileri kullanılmıştır. Veri periyodu istasyonların 7 tanesi için 1965-2013 yılları arasını kapsamaktadır. İstasyon-
ların yükseklikleri 550 m ile 1350 m arasında değişmektedir. Çalışma alanında yer alan istasyonlar hakkında kısa 
bilgiler Tablo 1’de verildiği gibidir. 

Tablo 1. Çalışmada kullanlan istasyonların veri periyotları.

İstasyon Kodu İstasyon Adı Yükseklik(m.) Veri Periyodu
17265 Adıyaman 672 1965-2013
17282 Batman 610 1965-2013
17280 Diyarbakır 674 1965-2008
17261 Gaziantep 854 1965-2013
17262 Kilis 640 1965-2013
17275 Mardin 1040 1965-2013
17270 Şanlıurfa 550 1965-2013
17210 Siirt 895 1965-2013
17287 Şırnak 1350 1978-2013
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Araştırma alanı 36,07-39,11° Kuzey enlemleri ile 35,94-44,29° Doğu boylamları arasındadır. Çalışmada kullanılan 
alan Şekil 1’de verildiği gibidir.

Şekil 1. Çalışma Alanı (http://www.gap.gov.tr/gap#this)

Çalışmada yer alan istasyonların yıllık toplam yağış miktarları incelendiğinde ortalama yıllık toplam yağış miktarı 
590,46 mm’dir. Yıllık toplam yağış miktarı en fazla olan istasyon 754,9 mm ile Şırnak istasyonudur. Şanlıurfa 
istasyonu ise 454,6 mm ile en az yıllık toplam yağış ortalamasına sahip istasyon olarak göze çarpmaktadır. 

2.2. Yöntem

Rank üzerine kurulmuş olan Mann-Kendall trend testi (Mann, 1945; Kendall, 1975) meteorolojide yağış, akış, 
sıcaklık gibi birçok parametre için trendin anlamlılığını test etmek amacıyla literatürde sıklıkla kullanılmaktadır. 
Mann-Kendall testi parametrik olmayan bir testtir. Yani değişkenin dağılımından bağımsız olarak kullanılabilir. Me-
teorolojide birçok değişken normal dağılımdan farklı dağılımlara sahiptir ve bu test hemen hemen tüm meteorolojik 
değişkenler için kullanılabilir olması nedeniyle oldukça avantajlıdır (Yue ve ark., 2002; Önöz ve Bayazıt, 2003). 

Mann-Kendall testi için ilk olarak S istatistiğinin hesaplanması gerekmektedir. Bunun için rastgele değişkenin gö-
zlenmiş yi, yj (i>j) çifti için yi>yj veya yi<yj koşulunu sağlayan durumlar araştırılır. İlk koşulu sağlayan durumların 
sayısının P, ikinci koşulu sağlayan durumların M olduğunu kabul edersek S istatistiği aşağıda tanımlandığı gibidir:

               S = P – M                              (1)

n > 10 için S istatistiğinin örnekleme dağılımı bilinmektedir. Z değişkeninin dağılımı standart normal dağılımdır.

               (S-1) / σs ,  eğer S > 0

Z =        0            ,  eğer S = 0              (2)

              (S+1) / σs , eğer S < 0

                       σs =                         (3)

Örnekte birbirine eşit gözlemler varsa varyans (σs) (4) bağıntısı ile hesaplanır.

   (4)       

(4) denkleminde ti, değeri eşit olan gözlem sayısını göstermektedir. Örneğin 5 gözlem aynı değeri taşıyorsa ti=5 
olarak alınmaktadır.

Kendall katsayısı τ ise aşağıdaki formülde verildiği gibidir:

                                                          (5)
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(2) denkleminde hesaplanan Z’in mutlak değeri, seçilen α anlamlılık düzeyine karşılık gelen normal dağılımın Zα/2 
değerinden küçük olması durumunda sıfır hipotezi kabul edilir. Yani incelenen zaman serisinde trend olmadığı 
sonucuna varılır. Büyük olması durumunda ise trend olduğu, S’in pozitif ya da negatif olması durumuna göre de 
trendin artan ya da azalan yönde olduğu söylenebilir (Yu ve ark., 1993).

3. BULGULAR

Çalışmada kullanılan 9 adet istayona ait aylık ve yıllık Mann-Kendall trend testlerine ait sonuçlar Tablo 2 ve 3’ de 
gösterildiği gibidir.

Hesaplanmış Z değerlerine bakıldığında Mart ayı için üç tane istasyonda azalan trende rastlanmaktadır. En fazla 
azalma Kilis istasyonunda görülmektedir. Bunun yanında Nisan ve Kasım aylarında da birer istasyonda yağış mik-
tarlarında istatistiksel olarak anlamlı azalışlar görülmektedir. 

 
Tablo 2. Mann-Kendall testi Z sonuçları (aylık) 

İstasyon Ocak Şubat Mart Nisan

Adıyaman 0,026 1,129 -1,233 -1,198

Batman -1,353 0,388 -0,560 -1,276

Diyarbakır -1,204 0,131 -0,880 -1,244

Gaziantep -0,086 1,310 -1,526 0,431

Kilis -0,698 1,172 -2,345* -1,060

Mardin -1,465 -1,146 -2,138* -2,181*

Şanlıurfa -0,319 0,233 -1,750** 0,000

Siirt -1,207 0,388 0,284 -1,284

Şırnak 0,341 -0,095 -0,572 -0,409

İstasyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
Adıyaman 0,733 0,302 -0,029 1,505
Batman -0,457 0,888 1,621 -1,020

Diyarbakır 0,728 0,830 -0,860 0,168
Gaziantep -0,017 -0,181 1,010 0,315

Kilis -0,026 -1,016 0,774 1,313
Mardin 0,457 0,580 1,703** 0,730

Şanlıurfa 0,664 1,587 1,765** 1,166
Siirt -0,448 0,415 2,061* 1,680**

Şırnak -0,313 -0,668 2,013* 1,242

İstasyon Eylül Ekim Kasım Aralık
Adıyaman 0,390 0,595 -0,207 -1,009
Batman -0,404 -0,647 -1,560 -0,060

Diyarbakır 0,535 -0,334 0,212 -0,668
Gaziantep 1,432 0,440 0,328 -0,888

Kilis 0,838 -0,034 -0,121 -1,336
Mardin -0,417 -1,086 -1,086 -1,172

Şanlıurfa 1,113 0,328 0,121 -1,517
Siirt -0,070 -0,509 -0,914 -0,388

Şırnak 1,988* -0,804 -1,839** 0,232

** 0,10 anlamlılık seviyesi; * 0,05 anlamlılık seviyesi
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Yıllık toplam yağış verilerinde ise Kilis ve Mardin istasyonlarında anlamlı azalışlar gözlenmiştir. Diğer istasyon-
larda ise istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte azalışlar görülmektedir.

Tablo 2’de görülen, Temmuz ve Ağustos aylarındaki artan yönde gerçekleşen trend, veri periyodu boyunca çok 
sayıda 0 verisi olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekte bu aylarda artan yönde bir trend görülmemektedir.

Tablo 3. Mann-Kendall testi Z sonuçları (yıllık)

İstasyon Yıllık
Adıyaman -0,345
Batman -0,957

Diyarbakır -1,234
Gaziantep -0,276

Kilis -1,914**
Mardin -2,560*

Şanlıurfa -1,181
Siirt -0,931

Şırnak -0,449

** 0,10 anlamlılık seviyesi; * 0,05 anlamlılık seviyesi

Şekil 2, Kilis istasyonu Mart ayına ait toplam yağış miktarlarını göstermektedir. 

Şekil 2. Kilis istasyonu Mart ayı yağış miktarları

Şekilden de görüleceği gibi, özellikle son 10 yıllık dönemde yağış miktarlarında yüksek miktarda azalış olduğu 
göze çarpmaktadır. Aylık toplam yağış miktarlarındaki azalma yıl başına yaklaşık 0.9 mm’dir. Ortalama 7-9 yılda 
bir tekrar eden ekstrem yüksek yağış miktarları, son on yıllık dönemde gözlenmemiştir.

Şekil 3, Mardin istasyonuna ait yıllık toplam yağış miktarlarını göstermektedir. Yıllık toplam yağış miktarlarındaki 
azalma yıl başına yaklaşık 6.3 mm’dir.

Şekil 3. Mardin istasyonu yıllık yağış toplamları
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Çalışmada GAP ve çevresinde yer alan 9 ilin aylık toplam yağış miktarları kullanılarak aylık ve yıllık yağış analizi 
yapılmıştır. Özellikle Kış ve İlkbahar mevsimlerinde istasyonların çoğunluğunda aylık ve yıllık toplam yağış mik-
tarlarında azalma gözlenmiştir. Yağış miktarlarında azalmanın en dikkat çekici olarak ortaya çıktığı yerler Mardin, 
Kilis ve Şırnak istasyonlarıdır. 

Türkiye’nin toplam su potansiyelinin %28,5’ini oluşturan Fırat ve Dicle havzalarında meydana gelen yağışlardaki 
değişimi ortaya koymak, ilerleyen yıllarda bölgedeki su planlaması açısından son derece büyük önem taşımakta-
dır. Bununla birlikte; Türkiye’de yağış ile ilgili yapılacak çalışmalarda diğer meteorolojik faktörlerin ya da diğer 
etkenlerin etkilerinin de göz önüne alınması, mevcut su kaynaklarının korunmasında ve etkin kullanılmasında 
büyük önem taşıyacaktır.  

5. TEŞEKKÜR

Yazarlar çalışmada kullanılan veriler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimine teşekkür ederler.
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HARRAN OVASI YÜZEY TOPRAKLARININ İNORGANİK KARBON STOKLARI

Erdal SAKİN1, Elif Didem SAKİN2

1Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa
2Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Şanlıurfa

Özet

Yaşamın temel elementlerinden biri olan karbon, gerek global ısınmayı artmada gerekse de toprakların verimli-
liğini artma ve sürdürmede, toprakların erozyona karşı koruma ve dayanıklılığını sağlama ile çölleşmeye karşı 
alınacak tedbirlerin başında gelmektedir. Karbonun yıkıcı, yakıcılığı ile iyileştirici özellikleri nedeniyle günümüz 
ve gelecek 400-500 yıllın en önemli uğraşlarından olacaktır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, Harran Ovası yü-
zey topraklarının (20 cm) toprak inorganik karbon (TİK) miktarları ve stoklarını belirlemektir. Buna göre yüzey 
toprakların TİK miktarları 4.85-10.89 kg C m-2 arasında değişmektedir. Ova topraklarının yüzey TİK stokları ise 
10.91-24.50 Tg saptanmıştır. Toprak inorganik miktarları ve TİK stoklarının yüksek olması toprakların kalsiyum 
karbonat (CaCO3) içeriklerinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Genel olarak toprakların TİK miktarları ve 
stokları, toprakların toprak organik karbon (TOK) miktarlarına göre daha stabil olması ve ayrışma parçalanmaya 
karşı dayanıklı olması sebebiyle global ısınmayı azaltmada önemi daha da artmaktadır.

Anahtar kelimeler: yüzey toprakları, inorganik karbon miktarları, Harran Ovası

Inorganic Carbon Stocks in Soil Surface of Harran Plain

Abstract

Carbon is one of the basic elements of life which are among the measure to be taken as well as the need to increas-
ing global warming increase the productivity of land and in sustaining, durability to provide protection against 
soil erosion and desertification. Carbon will be one of the most important endeavors of 400-500 years, due to 
destructive, burning and improving. Therefore, aim of this study, soil inorganic carbon (SIC) is determined in soil 
surface (20 cm) at Harran Plain-Sanliurfa. According to study, SIC amounts are ranged between 4.85-10.89 kg C 
m-2. Soil inorganic carbon stocks are determined to 10.91-24.50 Tg. SIC amounts and stocks are high that it is due 
to soil calcareous. In generally, amounts and stocks of SIC at soil is stabile than soil organic carbon (SOC), so SIC 
is important to reducing of global warming.

Keywords: soil surface, inorganic carbon amounts, Harran plain.

1. GİRİŞ

Geçen 20 yılda, global karbon döngüsü hemen hemen tüm bilim dalları için önemli bir çalışma konusu haline 
gelmiştir (Pearson and Palmer, 2000). Uzun dönem yapılan ölçüm kayıtlarına göre, atmosferik karbondioksit kon-
santrasyonun endüstriyel devriminden bu yana %30 oranında bir artış gösterdiği belirtilmektedir. Bu artışa arazi 
kullanım yönetimindeki değişikliklerin etkisinin %25 olmasına rağmen, artışın büyük bölümü fosil yakıtlardan 
kaynaklandığı ileriye sürülmüştür (Marland et al., 2007).

Küresel ısınma ve artan sera gazlarının etkisi hakkında kaygılanan endüstriyelleşmiş ülkeler 1997’de Kyoto pro-
tokolü olarak bilinen anlaşmaya liderlik etmişlerdir. USA emisyonu 2012 yılında %7, merkez ve doğu Avrupa ile 
AB ise %8 azaltmayı hedeflemektedir (Reilly et al., 1999). Türkiye ise 2009’un ilk aylarında bu anlaşmaya taraf 
olduğunu belirtmiştir. Ancak günümüze kadar söz konusu hedef tutturulamamıştır. Katar’ın Doha kentinde yapılan 
(COP18/CMP8) toplantıda Kyoto protokolünün sonlandırılması ve yeni bir aşamaya geçmesi gerekiyordu. Proto-
kole üye olan ülkeler hedefleri gerçekleştirmediklerinden dolayı devamına karar verdiler. Artık gözler 1-12 Aralık 
2014 Peru-Lima (COP20/CMP10) ve 30 Kasım-11 Aralık 2015’te France-Paris (COP21/CMP11)’te yapılacak 
toplantılara çevrilmiş durumdadır.
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Toprak inorganik karbon stokları, TOK stoklarından daha stabil ve daha uzun zaman içerisinde karbonu tutabil-
mektedirler. Genelde, TİK’lar kurak bölgelerde otlar ve çalılıkların baskın olduğu yerlerde oluşmaktadır (Cerling, 
1984). Toprakta ikincil (sekonder) veya pedojenik karbonatların oluşumu, bazı araştırıcılara göre, çözülme – çök-
me mekanizmasıyla oluştuğu sanılmaktadır (Rabenhorst et al., 1984).

Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip tropik bölgeler olup aynı zamanda bu yerlerde doğal kaynaklarda ve çevrede 
bozunumlar izlenmektedir. Bu bozunma sonucunda yer altı ve üstü suların kirlenmesi sonucunda topraktan atmos-
fere büyük ölçüde karbon içeren gazlar salınmaktadır (Lal, 2002). Bunlara arazilerin yoğun sürümleri, anızların 
yakılması, ormanların kesilmesi gibi örnekler de verilebilir.

Bu çalışmamızın amacı; kurak ve yarı kurak iklim bölgesinde bulunan Harran Ovası yüzey topraklarının TİK 
miktarları ve stoklarını belirlemektir.

2. MATERYAL VE METOT

2.1 Materyal

Harran ovası Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa İlinin güneyinde, 38° 49’ - 39° 12’ E boylamları ile 37° 
09’ - 36° 42’ N enlemleri arasında, 225 000 ha alanı kaplamaktadır. Soil Survey Staff (1975)’a göre çalışma alanı 
toprakları Entisol, Vertisol ve Aridisol ordolarına girmektedir. Kurak ve yarı kurak bir iklim özelliğine sahip olup, 
yazları sıcak ve kurak, kışları ise serin geçmektedir. Meteorolojik verilere göre ovanın güneyinde bulunan Akça-
kale’de ortalama yıllık yağış miktarı 277.8 mm, kuzeyinde bulunan Şanlıurfa’da ise 448.10 mm’dir (MGM, 2008).

2.2. Metot

Ovada 0-20 cm toprak derinlikte ve 17 seride (40 örnek) bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. 
Kireç (kalsimetre) (Allison ve Moodie, 1965) yöntemi ile belirlenmiştir. İnorganik karbon, hacim ağırlığı, derinlik 
ve % kireç verilerinin elde edilmesiyle her horizonda kg C m-2 cinsinde hesaplanmıştır. Bu değer daha sonra temsil 
edildiği büyük toprak grubu bazında ele alınarak o grubun ve sonunda tüm bölgenin stokları belirlenmiştir. He-
saplanan kirecin (CaCO3=100g) içinde 12 g karbon olduğuna dayandırılarak saf inorganik karbon hesaplanmıştır. 
Hacim ağırlığı (Black, 1965) bozulmamış örnekler üzerinden belirlenmiştir.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Çalışma alanında alınana toprak örneklerinin TİK miktarları ve stokları Çizelge 1’de verilmiştir. Buna toprak ör-
neklerinin TİK miktarları 4.85-10.89 kg C m-2 ve TİK stokları ise 10.91-24.50 Tg arasında değişmektedir. Toprak 
örneklerinin kireç içeriğinin GAP Bölgesinin diğer ovalarına göre düşüktür, ancak ova çevresine göre daha düşük 
kodlu olması çevredeki kireçli tortul kayaçlardan sürekli olarak kireç materyalinin taşınması TİK stoklarının yük-
sek çıkmasına neden olmuştur. 

Kurak ve yarı kurak bölge topraklarının TİK stoklarının yüksek olduğu bilinen bir durumdur. Ovaya yüksek kesim-
lerden sürekli olarak kireçli malzemenin taşınması ve bu malzemenin yetersiz yağışın düşmesi nedeniyle sürekli 
olarak birikmesi toprakların TİK miktarları ve stoklarının yüksek olmasına sebep olmaktadır.

Arizona’nın kurak Aridisol, Entisol, Mollisol ve Alfisol ordolarında yapmış olduğu çalışmalarda sırasıyla TİK 
miktarları 11.40-17.70 kg C m-2 arasında bulunmuştur. Araştırmacı yağış ile TİK arasında güçlü bir ilişki olmadı-
ğını ve yağışın artmasıyla azaldığını belirtmiştir. Buna göre yüksekliğin artmasıyla karbonat – karbonun azaldığını 
belirtmiştir (Schlesinger, 1982; Li et al., 2007). Doğal olarak yağışın fazla olduğu alanlarda yıkanma fazladır. 
Yükseklere çıkıldıkça yağış arttığı için yükselti ile TİK arasında da ters ilişki bulunmaktadır.

Kurak ve yarı kurak bölge topraklarının karbon stoklarının büyük bir kısmını TİK stokları oluşturmaktadır. Toprak 
organik karbon stokları ise daha azdır. Toprak inorganik karbonun stabil olması global ısınmaya fazla neden olma-
dığı için daha fazla önem taşımaktadır. 

Ancak TİK’un erozyonu etkisinde kaldığında az da olsa atmosfere karbondioksit salmaktadır. Buna ek olarak eğer 
asidifikasyon işlemlerinde azotlu ve kükürt’ün girişi dolayısı ile sulamayla TİK çözülmektedir (Schlesinger and 
Andrews, 2000). Lal (1995)’a göre TİK stoklarının TOK stoklarının yaklaşık 2-5 kat daha fazla olduğunu belirt-
miştir.
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Çizelge 1. Harran Ovası yüzey topraklarının TİK miktarları ve stokları

Örnek No TİK (kg C m-2) TİK stoku (Tg) Örnek No TİK (kg C m-2) TİK stoku (Tg)
1 9.57 21.53 21 9.66 21.74
2 8.96 20.16 22 10.11 22.75
3 9.96 22.41 23 8.56 19.26
4 10.71 24.10 24 9.47 21.31
5 10.74 24.17 25 10.74 24.17
6 7.97 17.93 26 7.87 17.71
7 10.04 22.59 27 10.14 22.82
8 8.77 19.73 28 8.47 19.06
9 9.34 21.02 29 9.44 21.24

10 10.89 24.50 30 10.69 24.05
11 7.82 17.60 31 7.72 17.37
12 6.96 15.66 32 6.86 15.44
13 9.83 22.12 33 9.73 21.89
14 6.85 15.41 34 6.95 15.64
15 4.85 10.94 35 4.96 9.26
16 9.36 21.06 36 10.74 24.17
17 9.67 21.76 37 9.79 17.93
18 8.76 19.71 38 9.84 22.14
19 9.86 22.19 39 10.69 24.05
20 10.31 23.20 40 7.72 17.37

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ovada yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar dünyanın benzer bölgelerinde yapılan çalışmalarla benzer so-
nuçlar elde edilmiştir. Dünyada yapılan çalışmalar genel olarak TOK miktarları ve stokları üzerinde olduğu için 
topraklardaki TİK miktarı ve stokları ve bunların mekanizması hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle 
bu konu ağırlık verilmelidir.
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RÜZGÂR VE GÜNEŞ GÜZELLEMESİ: BÜYÜK MENDERES HAVZASI’NDA İNCİR

İlknur Kösoğlu1             Cemhan Bucak2

1İncir Araştırma İstasyonu, Aydın, ilknurvural1970@hotmail.com,2Ege Ormancılık Araş. Enstitüsü, İzmir, saraybosna35@hotmail.com

Özet 

Ekolojik faktörler ve tarım birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki terimdir. Bir türün ekolojik istekleri onun 
yetişme sınırlarını coğrafik olarak işaretleyen en önemli parametredir. Yaşanan ekstrem iklim olayları ve küresel 
ısınmanın incir (Ficus carica) gibi yüzyıllardır yetiştiği bölgenin bitki örtüsünü oluşturmuş, doğal olarak yayılım 
göstermiş ve ürün kalitesi iklime bire bir bağlı olan bitkileri tehdit edeceği öngörüleri vardır. Dünya kuru incir ye-
tiştiriciliğinin %60’ının sağlandığı Büyük ve Küçük Menderes havzalarında iklim ve toprak şartları gerek incirin 
döllenmesi ve yetiştirilmesi ve gerekse de kurutulması açısından ideal özelliktedir. Yetiştiricilik yapılan alanların 
%80’inin eğimli ve sulama imkanının olmadığı bölgelerde olması, son yıllarda düşme eğiliminde olan verim ve 
iklimsel faktörlere bağlı olarak artan mikotoksin riski, havzada kurulan barajlar ve sürekli bir yenisi eklenen jeo-
termal enerji santralleri incir bitkisinde bu konuda çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Kaliteli kuru incir yetiştiriciliği 
için gerekli olan iklim faktörlerinin tespit edilmesi adına Aydın ili için yağış, sıcaklık, bağıl nem, hakim rüzgar 
yönü açısından uzun yıllar ortalamaları göz önünde bulundurularak değerlendirilerek bir genellemeye gidilmeye 
çalışılmıştır. Uzun yıllar ortalamalarının değerlendirildiği ve genellemeye gidildiği iklim verilerine ait bilgiler, 
oluşabilecek herhangi bir ekstrem mevsimsel sapmanın incirin verim ve kalitesine nasıl etkide bulunacağına dair 
değerlendirme yapma şansını vermiştir.

Anahtar Kelimeler: İncir, İklimsel Faktörler, Meyve Kalitesi, Sıcaklık, Rüzgar Yönü

Wind accnd Sun: Fig in Buyuk Menderes Valley

Abstract: Ecological factors and agriculture are the two terms that can not be separated from each other. Ecologi-
cal requirements of a speciesis the most important parameter marked as the geographical limits of its growth. It is 
presumed that extreme climate events and global warming will threaten plant is the naturally wide spreaded and 
fruit quality depending on climate conditions like fig (Ficuscarica). Buyuk and Kucuk Menderes Valley have pro-
vide 60% of world dried fig production. These valleys have ideal soil and climatic conditions in both high quality 
growing and dried fig fruits. 80% of fig growing are alocated in slopy and lack of irrigation facilities. In resent 
years it is assumed that average yield has to be tend to fall and mycotoxin risks incraese because of water scarcity, 
water dam and geothermal power plant located around the area. In order to suply high quality dried fig cultivation 
climatic factors belonging to the Aydın province as precipitation, temperature, relative humidity, prevailing wind 
direction in the terms of considering long term average were evaluated. Evaluation of long-term average climate 
data and information gives the chance to make assessment any effect of possible deviation of extreme seasonal 
conditions on the yield and quality of dried fig fruits and cultivation conditions.

Key Word: Fig, Climatic Conditions, Fruit Quality, Temperatrure, Wind Direction

Giriş

Ekolojik faktörler ve tarım birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki terimdir. Bir türün ekolojik istekleri onun 
yetişme sınırlarını coğrafik olarak işaretleyen en önemli parametredir. İlerleyen satırlarda sizinle paylaşmak is-
tediğimiz verilerin hepsi istasyonumuzda 2008 yılında yürütmüş olduğumuz “İncirin Klimatolojik, Coğrafik ve 
Jeolojik İstekleri: Aydın Modeli” isimli projeye aittir. Proje 17 ilçeye bağlı 170 adet köydeki 244.578 dekar alanı 
kapsamaktadır.

Büyük ve Küçük Menderes havzalarında iklim ve toprak şartları gerek incirin yetiştirilmesi ve gerekse de kurutul-
ması açısından ideal özelliktedir. Dünyanın en kaliteli taze ve kuru incirleri bu ekolojik bölgeden elde edilir. Son-
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bahar, kış ve ilkbaharda ılıman, yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgede 
rüzgarlar kurutma mevsiminde en uygun şekilde eser. Kurutma mevsimi olan Ağustos ve Eylül ayları genel olarak 
kurak geçer. Bu durum incirlerin kolay, temiz, kaliteli ve ucuz bir şekilde kurutulmasını sağlar.

Aydın’da İncir

Aydın ilinde incir yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı alanlar Nazilli, Germencik ve İncirliova ilçelerine aittir. 
İkinci sırada ise Bozdoğan, Sultanhisar, Aydın-Merkez İlçe; üçüncü sırada ise Kuyucak, Buharkent, Köşk ve Yeni-
pazar ilçeleri gelmektedir. İncirin, yoğun olduğu bölgelerdeki coğrafik, klimatik ve jeolojik isteklerinden bir veya 
birkaçını birlikte bulamadığı diğer ilçelerde sınırlı yayılış gösterdiği bulunmuştur. 

Aydın ilinde incirin yetiştiği köylerin yükseltilerine bakıldığında % 22’sinin alçak rakımlarda (50-250 m), % 
29’unun orta rakımlarda (250-500 m), % 43’ünün orta-yüksek rakımlarda (500-750 m), % 4’ünün ise yüksek 
rakımlarda (750-900 m) olduğu tespit edilmiştir.Batı Anadolu’nun iç kesimlerinde Denizli’den başlayıp Kuşada-
sı’ndan Ege Denizi’ne açılan doğu-batı yönünde uzanan Büyük Menderes Havzası’nın kuzeyinde bulunan dağ 
silsilesinin güney bakılarında ve aynı havzadan güneye doğru açılan Akçay Havzası’nda (Bozdoğan) kuzey-güney 
doğrultusunda yer alan Madran dağlarının doğu bakılarında yetişen incirin iklim verilerini kendi istekleri doğrultu-
sunda temin edebilmek için bu coğrafik konumu belirlediği görülmektedir. Nitekim tüm köylerin ağırlıklı yükselti 
ortalaması 459,8 m olup bu rakımlar sayesinde incir yıllık yağışını minimum 600-700 mm seviyesinde tutmakta 
ve ağırlıklı ortalama yıllık yağışı olan730 mm’yi bulabileceği yükseltilere doğru çekildiği gözlenmektedir. İncir 
bitkisi yıllık ortalama sıcaklık açısından Büyük Menderes havzasının ortasındaki sıcak alanlardan da kaçınmakta 
ve daha yüksek rakımlara çıkmak suretiyle ortalama sıcaklık değeri olan 14,70C’yi bulabileceği bölgelere çekilmek 
suretiyle kuraklığa karşı bir savunma mekanizması geliştirmektedir. 

Karar vermeden önce!

Çok yıllık bitki yetiştiriciliğinde bahçe kurum aşamasında verilecek kararların sonuçları kendini en az 5-6 sene 
sonra göstermeye başlar ki bu süre ekonomik anlamda yetiştiricilik düşünen üretici için ciddi para, zaman ve emek 
kaybı demektir. Yetiştiriciliği düşünülen bitki türü incir gibi kalite ölçütleri (özellikle kuru meyvede) iklimsel 
faktörlere sıkı sıkıya bağlı olan bir türse daha somut verilerle hareket etmek zorunluluğu vardır. Sofralık taze incir 
yetiştiriciliğinde ise karşılanması gereken iklim istekleri kurutmalıkta olduğu kadar sınırlayıcı değildir. Sıcaklık ve 
yağış isteğinin karşılandığı her yerde yetiştiriciliği yapılabilir.

Kuru incir üretimi yapılması düşünülen bir bölgede karar vermeden önce bu bölgede önemli bazı özel iklim is-
teklerinin karşılanması gerektiği unutulmamalıdır. Hakim anakayanın ve mevcut toprağın özelliklerinin bilinmesi 
önemli fakat tek başına yeterli değildir. Büyük ve Küçük Menderes havzalarında hakim ana kaya yapısına incir 
yetiştiriciliğinin yapıldığı diğer bazı bölgelerde de rastlanması bunun karar aşamasında yardımcı bir parametre 
olabileceğini göstermiştir.Toprak istekleri yönünden çok seçici olmayan incir bitkisi çok nemli topraklar hariç 
hemen her toprakta hatta kayalıklar üzerinde dahi yaşamını sürdürebilir. Ancak kuru incir kalitesi söz konusu 
olduğunda kumlu-killi, yeterli organik materyal ve kirece sahip toprakları tercih eder. Bu çalışmada elde edilen 
veriler Aydın’da incir yetiştiriciliği yapılan alanların yaklaşık olarak %43’ünün hafif bünyeli, hafif asitli nötre 
yakın, derin, su tutma kapasitesi zayıf, drenajı iyi ve verimli toprakları veren gnays-şist ve gnays anakayasından 
meydana geldiğini göstermektedir.

Bir yörede ekonomik anlamda yetiştiricilik yapılması düşünüldüğünde öncelikle yapılması gereken en yakın iklim 
istasyonundan uzun yıllar sıcaklık, yağış, bağıl nem ve hakim rüzgar yönleri ile ilgili verilerin değerlendirilmesi-
dir. Bu bilgilerin ışığında proje kapsamında Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait son 30 yıllık ( 1975-2005 ) me-
teorolojik veriler Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden (DMİ) temin edilmiştir. Bu aylar için Nazilli, 
Sultanhisar, Aydın Merkez ilçelerine ait ortalama bağıl nem, toplam yağış miktarı, sıcaklık ve hakim rüzgar yönü 
ile ilgili bilgiler değerlendirilmiştir. 

Ortalama Bağıl Nem

Havanın bağıl nemi bitkiler için en az yağış kadar önemli bir meteorolojik parametredir. Kuru incir yetiştiriciliği 
yapılmak istenen bir yerde bunu sınırlayan en önemli faktör bölgedeki bağıl nemdir. Sıcaklık, yağış ve toprak 
istekleri karşılanmış olsa bile yetiştirme sezonundaki yüksek nem meyve renginin koyulaşmasına, meyvenin çat-
lamasına ve incirin kurumasını geciktirerek ciddi kalite kayıplarının yaşanmasına neden olur. Nemin az olması 
meyve kabuğunun kalınlaşmasına neden olarak kaliteyi olumsuz etkiler. Kurutmanın doğal şartlarda güneşe maruz 
bırakılarak yapıldığı ve gıdalarda bulunan su miktarının, kendini çevreleyen havanın bağıl nemi ile ilişkilisi göz 
önünde bulundurulduğunda bu faktör daha fazla ön plana çıkmaktadır. Kurutma döneminde (Ağustos-Eylül) sı-
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caklığın saat 12.00-14.00 arası maksimum düzeylerde seyretmesi nedeniyle bağıl nem düşerek meyvelerin hızla 
kurumasına neden olur. Akşam saatlerinde yükselen bağıl nem ise meyvelerin tekrar bir miktarda olsa nem kazan-
masına neden olur. Bölge şartları ideal şartlar olarak kabul edildiğine göre 12.00-14.00 saatlerinde ortalama olarak 
%32-37 arasında değişen hava bağıl nemi saat 21.00’de %50-65, saat 07.00’de %72-79 düzeylerine erişmekte ve 
kurutmalık incir yetiştiriciliği yapılacak olan bölgede bağıl nem açısından gerekli bu değerler karşılanmaktadır. 
Bu sayede %40-45 nem içeriği ile sergilere alınan incir %20-25 nem içeriğine ulaşıncaya kadar kuruyabilmektedir

Yağış 

Yağış incir için düştüğü döneme bağlı olarak olumlu ve olumsuz etkisi olan meteorolojik bir olaydır. İncir ağacının 
optimum yağış isteği yıllık 625 mm’dir. Yağış miktarının 550 mm altına düşmesi durumunda sulanması gerekir. 
Özellikle kurutmalık incir yetiştiriciliği açısından yağışların Kasım-Haziran aylarında olması, kurutma döneminin 
yağışsız ve bulutsuz geçmesi istenir. Aydın ilinde Ağustos-Eylül aylarında düşen ortalama toplam yağış miktarı 
bölgeyi temsil eden istasyonlarda 4,1-9,8 mm arasında değişmiştir. Kurutma dönemi süresince bu uzun yıllar orta-
lamalarının üzerinde düşen yağışlar meyve kalitesinde düşmelere neden olur ve arzu edilmez.

Sıcaklık

İncir meyvesini olgunlaştırabilmesi için de yüksek sıcaklıklara gereksinim duyar. Temmuz ayının son haftasında 
başlayıp Ağustos ayının sonuna kadar devam eden 45 günlük uzun bir olgunlaşma periyoduna sahiptir. Bu süre 
içinde buruk, olgun ve ham meyveyi aynı anda görmek mümkündür. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 
dönemde 300C’den yüksek sıcaklıkların olduğu gün sayısı 21,9 ile 30,5, saat 14.00’deki ortalama sıcaklıklar 30,7 
ile 350C arasında değişir. 

Hakim Rüzgar Yönü

İncir yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktör yöredeki hakim rüzgarlar ve bunların taşıdığı nem ve sıcaklık 
özellikleridir. Kurutmalık incir açısından önemli olan yaz aylarında esen hakim rüzgarların yönleri ve geldikleri 
yerlerden taşıdıkları özellikler dikkate alındığında bu vadilerde iç kesimlerden esen ve kurutucu (karasal) etkileri 
olan rüzgarlar ile denizden esen nemli rüzgarların çift yönlü karşılıklı etkilerine açık bölgeler olduğu da unutul-
mamalıdır. 

Topografik yapının nemli deniz havasını içerilere, kuru havanında iç bölgelerden kıyı bölgelere taşınmasına izin 
verir yapıda olması (dağların denize dik olması) nedeniyle Büyük ve Küçük Menderes havzasında hakim olan 
rüzgar sistemleri kaliteli kurutmalık incir yetiştiriciliğinin burada sınırlı kalmasında en önemli rolü üstlenmiştir. 
Kuzeyden esen ve “gümüşkanat”adı verilen poyraz, incirlerin olgunlaşması ve kuruması için çok önemlidir ve 
öğleden önce eser. Meyvenin irileşmesi ve ince kabuklu olmasında rol oynayan öğleden sonra batıdan esen nemli 
deniz rüzgarına “İmbat” ismi verilir. Bu iki rüzgarın nöbetleşe ve eşit oranlarda esmesi arzu edilir (Duyar, 1997). 

Üç meteoroloji istasyonunu (Aydın merkez, Nazilli, Sultanhisar) kapsayan incelemelerde net bir şekilde yaz (Ha-
ziran, Temmuz, Ağustos) aylarında incirin olgunlaşmasını ve dalında buruklaşmasını sağlayan karasal etkili (doğu-
dan gelen) ve denizsel etkili (Ege denizinden gelen) rüzgarların farklı zamanlarda eserek karşılıklı etki oluşturduk-
ları görülmektedir. Bu bölgelerde esen hakim rüzgar yönlerinde denizsel kökenli (nem taşıyan) hakim rüzgarların 
karasal rüzgarlara oranla biraz daha fazla etkili olduğu görülmektedir. Türkiye’nin diğer bölgelerinde kurutmalık 
incir yetiştirmek için gerekli olan karasal ve denizsel kökenli rüzgarların çakıştığı böyle bölgeleri tercih etmek 
kaliteyi arttıracaktır.

Sonuç

Sonuç olarak; yüksek kalitede kuru incir meyve eldesi iklimsel faktörlere bağlıdır. İklim şartları kontrol altına 
alınamayacağına göre bunların ürün üzerine olan etkilerinin iyi analiz edilip herhangi ekstrem değişikliğin so-
nuçlarının önceden tahmin edilmesi önemlidir. Küresel ısınmaya bağlı iklimsel değişimlerin incir tarımı üzerine 
olması muhtemel etkilerinin öngörüsünde bulunabilmek için bu çalışma bir ön çalışma niteliğinde olup, bundan 
sonra yapılabilecekdaha detaylı çalışmalara ışık tutmaktadır. 

Kaynaklar
Duyar, E. 1997. Impact of ecological changes on fig plantations in Big Menderes (Meander) basin, Proceeding of the First 

International Symposium on Fig. Acta Horticulturae, 480: 311-316.
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GAP BÖLGESİ HARRAN OVASI TUZLU VE ALKALİ ALANLARINDA  
BAZALTİK TÜF VE PİRİT KULLANILMASININ PAMUĞUN BAZI BİTKİSEL 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Nesibe Devrim ALMACA1                Abdullah Suat NACAR1

Zir. Yük. Müh,GAPTAEM, Ş.URFA      Zir. Yük. Müh,GAPTAEM, Ş.URFA   
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Özet 

Bu çalışma, bazaltik tüf ve pirit kullanılmasının pamuk verimine ve kalitesine olan etkilerinin belirlenmesi ama-
cıyla Harran ovasında bulunan Şanlıurfa-Akçakale ilçesi Aşağıderen Köyünde 2005 yıllında yürütülmüştür. Araş-
tırmada düşük üretkenlik kapasitesine sahip sorunlu tuzlu ve alkali özellik gösteren bir alanda farklı dozlarda 
bazaltik tüf ve pirit materyali uygulanmıştır.  

Araştırmada Stonville 453 pamuk çeşidi kullanılmış ve Deneme alanında tüm parsellere 16 kg/da N ve 7 kg/da 
P2O5 olacak şekilde gübreleme yapılmıştır. 

Araştırmada T0=0, T1= 1,5 ton/da, T2= 3 ton/da, T3=  4,5 ton/da dozlarında tüf, P0= 0, P1= 300 kg/da, P2= 600 kg/da, 
P3= 900 kg/da dozlarında pirit uygulanmıştır. Deneme TxP varyasyonlu 16 konu olmak üzere tesadüf bloklarında 
bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Denemeye toplam 10 kez sulama yapılmıştır. Her bir parsel için 1111.46 mm su hesaplanmış %20 fazlası yıkama 
suyu olarak 222.29 mm ilave edilmiş ve toplamda 1333,75 mm su uygulanmıştır.

Araştırma sonunda denemeye ait bitki boyları incelendiğinde en uzun bitki boyu  83.8 cm ile T2P1 konusunda, en 
kısa bitki boyu 70,6 cm ile T3P1 konusunda olmuştur.

En fazla koza sayısı ise 16.20 adet/bitki ile T2P2 konusunda olurken,  en yüksek koza ağırlığı  6,7 gr/koza ile T1P3, 
T2P1 ve T3P1 konularından, en düşük koza ağırlığı da 6,0 gr/koza ile T3P3 konusundan alınmıştır. 

Koza kütlü ağırlığı incelendiğinde en yüksek ağırlığın 5.3 gr/koza ile T1P2 konusundan, en düşük değerin ise 4,5 
gr/koza ile T1P1 ve T3P0 konularında olduğu tesbit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Harran, Tuzlu alkali alan, Pamuk, Bazaltik tüf, Pirit,

The Effects of Tuff And Bazaltic Pyrite on some Plant properties of Cotton in the Salty And Alkaline  
Areas of Harran Plain in GAP Region

Abstract

This study was conducted to investigate the effects of basaltic tuff and pyrites on the yield and quality of cotton in 
Aşağıderen Village of Şanlıurfa-Akçakale province in 2005. In the research, basaltic tuff and pyrites were applied 
at various doses in the areas characterized with saltiness and alkaliness with low productivity. 

Stoneville 453 variety was used as material and all research parcels were fertilized with 160 kg/ha N and 70 kg/ha 
P2O5. The tuff (T) and pyrites (P) were employed at levels of T0=0, T1=15 tonnes/ha, T2=30 tonnes/ha and T3=45 
tonnes/ha, and P0=0, P1= 3000 kg/ha, P2= 6000 kg/ha, P3= 9000 kg/ha, respectively. The experiment was carried out 
according to Randomized Split Plot design (16 variables of TxP variations) with three replications.

In total, 10 irrigation programs were run throughout the experiment. For each parcel, 1111.46 mm water was calcu-
lated and 20% of this amount (222.29 mm) was considered as washing water. Total level of water used in irrigation 
of each parcel was 1333.75 mm.
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As a result of research; the tallest plant height was obtained in the T2P1 plot as 83.8 cm, the shortest plant height 
was 70.6 cm in the T3P1 plot.

While the maximum number of boll was obtained in the T2P2 as 16.20 pcs / plant, the highest boll weight was 6.7 
g / boll in the T1P3, T2P1 and T3P1 plots, the lowest boll weight was 6.0 g / boll in the T3P3 plot.

When considered on the unginned boll, the highest weight was obtained in the T1P2 plot as 5.3 g / boll, the lowest 
was 4.5 g / boll in the T1P1 and T3P0 plots. 

Keywords: Harran, salty-alkaline area, cotton, basaltic tuff, pyrite

GİRİŞ

Dünyada yaklaşık olarak 1,5x10 9 ha alanda tarım yapılmaktadır. Tarım yapılan bu alanların 0,34x10 9 (%23) hek-
tarı tuzlu ve 0,56x109 (%37) hektarı ise sodiktir. Tuzlu ve sodik topraklar, tarım alanlarının yaklaşık % 10’ nunu 
kaplamaktadır (Szabolcs, 1989).

Türkiye’de sulamaya uygun olan 12,5 milyon hektarlık arazinin, il toprak kaynakları envanterine göre, yaklaşık 
1,5 milyon hektarında tuzluluk ve alkalilik, 2,8 hektarında ise drenaj sorunu bulunmaktadır. Harran Ovası’nda 
sulama öncesi (1964-1965) yapılan arazi tasnif etüdü çalışmaları sonucunda 8 513 ha alanın tuzlu, 3 289 ha alanın 
tuzlu-sodyumlu ve 33 ha alanında da sodyumlu olduğu belirtilmiştir (DSİ,1971).

Güneydoğu Anadolu, Çukurova ve İç Anadolu Bölgeleri’nde tarım dışı alanlarda yaygın olarak bulunan ve bün-
yesinde P, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Zn, Se, Mo ve Co gibi birçok makro ve mikro besin elementi bulunduran bazaltik 
tüf materyalinin ülkemizde milyonlarca ton rezervi bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizde çinko cevherinin zenginleş-
tirmede uygulanan işlemlerin (flotasyon) piritçe çok zengin atıkları mevcuttur. Anılan bu materyalin içerdiği Fe, S 
ve Zn gibi besin elementlerin yanında, bazaltik tüfteki fosforun çözünürlüğünü artırmak yoluyla fosforun yarayış-
lılığını artırabilecektir. Pirit materyalinin Güneydoğu, İç Anadolu ve Çukurova Bölgesinde yüz bin tonu aşkın bir 
rezervi bulunmaktadır. Güneydoğu, İç Anadolu ve Çukurova gibi toprakların ince kireç içeriği ve pH değeri yük-
sek alanlara pirit uygulaması bitkinin Zn, Fe, S ve P yönünden beslenmesini de arttırabilecektir (Karaman 2004).

Halen Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde önemli bir sorun olan tuzluluk ve alkalilik, GAP’ta ise sulama ile bir-
likte potansiyel tehlike arz etmektedir. Kil mineralleri yüksek özgül yüzey alanları nedeni ile fazla miktarda suyu 
bünyesinde tutmakta ve sahip olduğu çok özel izomorfizm olgusu ile besin elementlerini yüzeylerinde tutarak kim-
yasal verimliliği artırmaktadır. Ancak toprakta kil mineralllarinin artmasıyla toprağın fiziksek durumu bitki kökleri 
için kısıtlayıcı olmaya başlamakta ve kil minerallari tarafından kuvvetle tutulan ve bitkiye yarayışlı olmayan suyun 
düzeyi de artmaktadır. Bu minerallarin çoğu kez levha yapısında olması sonucu mikro gözeneklerin birbiri ile olan 
bağlantısı kesilmekte ve toprakta suyun dikine hareketi kısıtlanmaktadır. Ülkemizde başat kil minareli olan smektit 
killerde bu problem daha büyük boyutlarda olmaktadır. Kaolinit, illit veya paligorskitçe zengin ve yaygın alanların 
tuzluluk ve alkalilik ıslahları katyonların daha az ve dış yüzeylerde tutulması nedeniyle, daha kolay olmaktadır. 
Ancak smektitçe başat olan topraklarda daha fazla değişim yüzeylerinin bulunması, tutulmaların daha iç yüzey-
lerde de olması ve dolayısıyla daha fazla şişmesi nedeniyle infiltrasyon gözeneklerini azaltarak ıslah çalışmalarını 
oldukça zor hale getirmektedir.

Araştırma alanlarının 2:1 tipi kil minerallerini içermeleri nedeniyle ıslahları oldukça zor olan bu topraklara projede 
önerilen bazaltik tüf ve maden işletmesi atığı pirit de kullanarak ıslahları ve verimlilik düzeylerinin arttırılması 
mümkün olabilecektir. Anılan problemli topraklarda en önemli sorun 2:1 tipi killerin dispersiyon sonucu strüktü-
rün bozulmasıyla toprakların yıkanmaya karşı direnç göstermeleridir. 

Bazaltik tüfün gözenekli morfolojik yapısı ve içerdiği amorf Fe, Mn’lı mineraller nedeniyle kil yüzeylerini ince 
filmler halinde sararak sağladığı strüktür düzenleyici etkisi sonucu gözenekli bir ortam sağlayarak infiltrasyonu 
artırabilecektir. Ayrıca içerdikleri Ca ve Mg gibi alkali katyonları dolayısıyla piritin ise, oksidasyonu sonucu sül-
firik asit oluşturmaktadır. Bu asit bölge topraklarında bulunan CaCO3’ tı çözerek Na ile yer değiştirecek Ca açığa 
çıkararak toprak ıslahı sağlayacaktır. Kullanılacak bazaltik tüf ve pirit tuzluluk- alkalilik ıslahı yanında yüksek 
düzeydeki bitki besin elementleri ile toprağın kimyasal verimliliğini de artıracaktır (Sayın 1990, Karaman ve 
Kapur 1996).

Bu çalışma ile GAP Bölgesi Harran Ovası tuzlu ve alkali alanlarında bazaltik tüf ve pirit kullanılmasının pamuk 
verimine, kalitesine olan etkilerinin saptanması amacıyla yürütülmüştür. 
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MATERYAL VE METOD

Araştırmada Stonville 453 pamuk çeşidi kullanılmıştır. Bitki formu yarı kloster ya da toplu pramittir. Ortalama 
bitki boyu 85 cm dir. Gövde dik, orta kalın ve hafif tüylüdür.  Yapraklar biraz küçük, koyu yeşil ve hafif tüylüdür. 
Solgunluk hastalığına biraz hassastır. Ortalama kütlü verimi, 420 kg/da’dır. Çeşidin lif uzunluğu 31.3 mm, lif in-
celiği 4.1 mic/index, lif mukavemeti 79 000 lb/inç2 ve çırçır randımanı %41.2 dir. (Ferhatoğlu ve Anlağan, 1996).

Denemeler tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü yürütülmüştür. Sıra arası 70 
cm, Sıra üzeri 15 cm. olacak şekilde ekim yapılmıştır.

Parsel boyutları; Ekimde  10.00 m x 2.80 m = 28.00 m2 
,
 Hasatta 8.80 m x 1.40 m = 12.32 m 2 olarak düzenlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan Tüf ve Pirit’in özellikleri

Tüf: Bu Araştırmada materyal olarak kullanılan olan bazaltik tüfler Adana- 

Osmaniye illeri arasında bulunan Deli Halil, Bazaltik Tüf Yataklarından alınmıştır. Bazaltik tüfün en önemli 
özelliği yüksek oranda bağlantılı gözenekler içermesi ve çok düşük sıkışma özelliğinin bulunmasıdır. Bazaltik 
tüfün gözenekli morfolojik yapısı ve içerdiği amorf Fe, Mn’ lı mineraller nedeniyle kil yüzeylerini ince filmler 
halinde sararak sağladığı strüktür düzenleyici etkisi sonucu gözenekli bir ortam sağlayarak infiltrasyonu artıracak-
tır. Ayrıca içerdikleri Ca ve Mg gibi alkali katyonlar ile de flokülasyonu attıracaktır. Aşağıda araştırmada kullanılan 
tüfün içeriği görülmektedir.

Çizelge 1. Bazaltik tüf ve kumun bazı fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması (Karaman ve Kaya;1999)

Örnek Adı
Toplam gözeneklilik 

(%)
Gözeniklilik

Kapilarite (%)
Gözeneklilik

Kapilar olmayan (%)
Hacim ağırlığı

kg/m3

Kum 31,2 2,2 29 1,8

Bazaltik Tüf 70,3 38 32 0,89

Çizelge 2. Denemede kullanılan Bazaltik tüfün analiz sonuçları (Karaman ve Kaya 1999)

Makro elementler % Mikro elementler ppm
Si02 42 Ni 60
TiO2 3.1 Co 50
Al2O3 13 Mn 210
Fe2O3+FeO 12.4 Se 40
K2O 2.1 Zn 200
MgO 9.5 Cu 60
CaO 10 Sr 50
Na2O 2.5 Ba 75
P2O5 0.56 Li 65
S 0.35 F 450

Pirit: Pirit olarak Adana İli Kozan İlçesi yakınlarındaki çinko zenginleştirmede uygulanan işlemlerin piritçe ze-
ngin atıkları kullanılmıştır.  Bu bölgede piritin yüz bin tonu aşkın rezervi bulunmaktadır. Kimyasal olarak FeS2 
olarak tanımlanan bu bileşik % 1’e kadar varan oranda ZnS formunda çinko içermektedir.  Elementel kükürdün 
oksidasyonunda ortamda sülfirik asit oluşur. Bu da bölgemiz gibi kireç içeriği yüksek alanlarda kireci çözerek 
başka bir değişle CaCO3’ tı çözerek Na ile yer değiştirecek Ca açığa çıkararak toprak ıslahını sağlayacaktır. Piritin 
hava ve su ortamına bırakılması sonucu oksitlenme işlemi aşağıda görülen şekilde oluşmaktadır.

FeS2  + 3,75O2 + 3,5 H2O → Fe(OH)3 + 2H2SO4 (Lowell ve Weil, 1995)
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Çizelge 3. Denemede kullanılan pirittin bazı kimyasal analiz sonuçları (Karaman ve   Kaya;1999)

Fe
(%)

S
(%)

Ca
(%)

Mg
(%)

K
(%)

Zn
(%)

Mn
(ppm)

Cu
(ppm

Pb
(ppm)

Ni
(ppm)

Cr
(ppm)

18,1 20,6 14,8 6,5 0,01 0,45 110 38 136 60 50

Çizelge 4. Piritin parçacık büyüklük dağılımı (Karaman ve Kaya;1999)

Makro parçacıklar ve boyutu (mm) %
0,045 < 8
0,045-0,075 53
0,075-0,150 14
0,150 > 25

  Deneme Konuları

Ana konu: T=  Tüf (T0= 0, T1= 1,5 ton/da, T2=  3 ton/da, T3= 4,5 ton/da

Alt konu : P=Pirit (P0= 0 ,P1= 300 kg/da, P2= 600 kg/da, P3= 900 kg/da) şeklindedir.

Yapılan Tarımsal İşlemler

Deneme yeri 14 Mart 2005 tarihinde kültivatör ile daha sonra rototiller geçirilerek sürülmüş parselasyon yapılmış 
ve deneme konularına göre tüf, pirit uygulanarak karışımı sağlamak için tekrar rototiller geçirilmiş ve ıslah mad-
delerinin profil boyunca yayılmaları amacıyla her parsele 35 mm su eşit olarak uygulanmış ve ekime hazır hale 
getirilmiştir. 

Ekim, 03 Mayıs 2005 tarihinde pamuk ekim mibzeri ile 70 cm sıra arası olacak şekilde. 5-6 cm derinliğe dekara 2 
kg Stonville 453 pamuk tohumu kullanılarak yapılmıştır.  

Deneme alanında tüm parsellere 16 kg/da N ve 7 kg/da P2O5 karşılığı gübreleme yapılmıştır. Azotlu gübre % 33 
Amonyum nitrat, fosforlu gübre ise % 20-20 kompoze gübre formunda olmuştur. Fosforlu gübrenin tamamı ve 
azotlu gübrenin yarısı ekimle, azotlu gübrenin diğer yarısı ise ilk sudan önce uygulanmıştır.       

Sulamalarda tıkalı karık sulama yöntemi uygulanmıştır. Sulama suyu motopomp ile kanaldan alınarak, delikli 
borular yardımıyla deneme parsellerine verilmiştir.

Deneme süresince; orta tekerrürdeki T0P2 parselinden, ekimde, her sulamadan önce ve hasatta 30’ ar cm’ lik kat-
manlar halinde gravimetrik yöntemle örnekler alınarak, 0-90 cm toprak profilindeki mevcut nem belirlemeleri 
yapılmıştır. Sulamalarda, belirlenen sulama suyu miktarları, su sayacından geçirilerek parsellere ölçülü olarak 
verilmiştir. İlk sulamaya ekimden 40 gün sonra başlanmış, % 5 koza açımında son verilmiştir. Sulama aralığı or-
talama 10 gün alınmıştır. Sulamalarda yıkama suyu olarak,  hesaplanan su miktarının %20 fazlası uygulanmıştır. 

Denemeye toplam 10 kez sulama yapılmıştır.  Her bir parsel için 1111.46 mm su hesaplanmış %20 fazlası yıkama 
suyu olarak 222.29 mm ilave edilmiş ve toplamda 1333,75 mm su uygulanmıştır.

Çizelge 5. Denemeye uygulanan su miktarları ve sulama tarihleri

Tarih
Hesaplanan sulama 
suyu miktarı (mm)

%20 ilave edilen  yıkama suyu miktarı  
(mm)

Toplam uygulanan su 
miktarı (mm)

13.06.05 118 24 142
23.06.05 126 25 152
04.07.05 81 16 97
14.07.05 135 27 162
25.07.05 106 21 127
03,08.05 105 21 127
12.08.05 117 23 140
22.08.05 118 23 142
01.09.05 103 20 123
12.09.05 101 20 121
TOPLAM 1111 222 1334
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Deneme alanında tohumların çıkışı tamamlandıktan sonra sıra üzeri 20 cm olacak şekilde 01 Mayıs 2005 tarihinde 
seyreltme yapılmıştır. Ayrıca iki kez çapa uygulanmıştır. Yetiştirme mevsimi boyunca herhangi bir hastalık ve 
zararlı görülmediğinden mücadele yapılmamıştır.

Kozaların yaklaşık % 60’ ının açıp, hasat olgunluğuna eriştiği devrede hasada başlanmıştır. Hasat işlemi iki defada 
yapılmıştır. Hasatta parsel başlarından 1 metre, parsel yanlarından birer sıra deneme dışı bırakılmıştır. 25 Ekim 
2005 I.El hasat tarihi, 14 Kasım 2005 II.El hasat tarihinde yapılmıştır.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Denemeye ait bitki boyları Çizelge 6 ’ da verilmiştir. Çizelge den anlaşıldığı üzere en uzun bitki boyu 83.8 cm ile 
T2P1 konusunda, en kısa bitki boyu 70,6 cm ile T3P1 konusunda olmuştur. Denemeye ait koza sayısı incelendiğinde 
en fazla koza sayısı 16.20 adet/bitki ile T2P2 konusunda olmuştur (Çizelge 7). 

Çizelge 8 ‘de denemeye ait koza ağırlığı verilmiştir. Çizelgeden anlaşıldığı gibi en yüksek koza ağırlığı  6,7 gr/
koza ile T1P3, T2P1 ve T3P1 konularından, en düşük koza ağırlığı da 6,0 gr/koza ile T3P3 konusundan alınmıştır.

Denemeye ait koza kütlü ağırlığı incelendiğinde en yüksek ağırlığın 5.3 gr/koza ile T1P2 konusundan, en düşüğün-
de 4,5 gr/koza ile T1P1 ve T3P0 konularında tesbit edilmiştir (Çizelge 9).

Pamukta bitki boyu, koza sayısı, koza ağılığı, koza kütlü ağırlığına ilişkin yapılan varyans analizlerine göre istatis-
tiksel anlamda bir farklılık tesbit edilmediği görülmüştür. 

Çizelge 6. Denemeye ait bitki boyu (cm)

Tüf miktarları Pirit Mik.
TEKERRÜRLER

TOPLAM
cm

ORTALAMA
cm

I II III

T0

PO
P1
P2
P3

59,6
69,2
83,4
77,2

82,0
81,0
79,2
71,8

79,0
76,6
78,4
78,8

220,6
226,8
241,0
227,8

73,5
75,6
80,3
75,9

TOPLAM 289,4 314,0 312,8 916,2 305,3

T1

PO
P1
P2
P3

69,8
68,8
74,8
70,8

83,0
79,2
77,0
77,2

82,4
82,8
78,6
79,6

235,2
230,8
230,4
227,6

78,4
76,9
76,8
75,8

TOPLAM 284,2 316,4 323,4 924,0 307,9

T2

PO
P1
P2
P3

73,8
83,0
73,4
80,8

77,4
76,8
79,8
73,2

87,6
91,6
84,0
86,4

238,8
251,4
237,2
240,4

79,6
83,8
79,0
80,1

TOPLAM 311,0 307,2 349,6 967,8 322,5

T3

PO
P1
P2
P3

74,8
76,0
74,6
66,4

66,4
65,2
82,6
68,2

81,0
70,8
76,0
79,4

222,2
212,0
233,2
214,0

74,0
70,6
77,7
71,3

TOPLAM 291,8 282,4 307,2 881,4 293,6
BLOK TOPLAMI P0 P1 P2 P3 TOPLAM

T0
T1
T2
T3

220,6
235,2
238,8
222,2

226,8
230,8
251,4
212,0

241,0
230,4
237,2
233,2

227,8
227,6
240,4
214,0

916,2
924,0
967,8
881,4

TOPLAM
916,8

921,0 941,8 909,8 3,689
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Çizelge 7. Denemeye ait koza sayısı (adet/bitki)

Tüf Pirit 
TEKERRÜRLER

TOPLAM ORTALAMA

I II III

T0

PO
P1
P2
P3

10,0
13,2
17,8
14,6

12,2
17,0
14,2
13,8

11,0
10,8
10,4
15,4

33,2
41,0
42,4
43,8

11,06
13,66
14,13
14,60

TOPLAM 55,6 57,2 47,6 160,4 53,45

T1

PO
P1
P2
P3

11,2
14,2
10,8
11,4

11,0
11,4
10,8
16,0

14,8
13,4
14,2
14,0

37,0
39,0
35,8
41,4

12,33
13,00
11,90
13,80

TOPLAM 47,6 49,2 56,4 153,2 51,03

T2

PO
P1
P2
P3

11,8
14,6
19,0
17,4

11,8
10,4
11,8
12,4

13,0
15,6
18,0
14,2

36,6
40,6
48,8
44,0

12,20
13,50
16,20
14,60

TOPLAM 62,8 46,4 60,8 170,0 56,5

T3

PO
P1
P2
P3

16,6
17,6
13,8
15,4

10,6
12,2
14,6
11,2

11,2
10,8
14,6
18,2

38,4
40,6
43,0
44,8

12,80
13,50
14,30
14,90

TOPLAM 63,4 48,5 55,0 166,8 55,5
BLOK TOPLAMI P0 P1 P2 P3 TOPLAM

T0
T1
T2
T3

33,2
37,0
36,6
38,4

41,0
39,0
40,6
40,6

42,4
35,8
48,8
43,0

43,8
41,4
44,0
44,8

160,4
153,2
170,0
166,8

TOPLAM 145,2 161,2 170,0 174,0 650,4

Çizelge 8. Denemeye ait koza ağırlığı (gr/koza)

Tüf miktarları
Pirit 
Mik.

TEKERRÜRLER
TOPLAM ORTALAMA

I II III

T0

PO
P1
P2
P3

6,3
7,1
6,4
6,6

6,6
6,8
5,7
6,1

6,2
6,1
6,4
5,7

19,1
20,0
18,5
18,4

6,3
6,6
6,1
6,1

TOPLAM 26,4 25,2 24,4 76,0 25,1

T1

PO
P1
P2
P3

6,8
6,7
7,0
7,2

5,3
6,4
6,7
6,8

6,2
6,2
6,2
6,1

18,3
19,3
19,9
20,1

6,1
6,4
6,6
6,7

TOPLAM 27,7 25,2 24,7 77,6 25,8

T2

PO
P1
P2
P3

6,8
6,9
6,5
6,7

6,7
6,6
6,6
6,2

6,2
6,7
6,6
6,4

19,7
20,2
19,7
19,3

6,5
6,7
6,5
6,4

TOPLAM 26,9 26,1 25,9 78,9 26,1

T3

PO
P1
P2
P3

6,3
6,6
6,5
6,8

6,5
7,1
6,3
5,9

6,2
6,6
6,4
6,5

19,0
20,3
19,2
18,2

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

TOPLAM 26,2 25,8 25,7 76,7 25,4
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BLOK TOPLAMI P0 P1 P2 P3 TOPLAM
T0
T1
T2
T3

19,1
18,3
19,7
19,0

20,0
19,3
20,2
20,3

18,5
19,9
19,7
19,2

18,4
20,1
19,3
18,2

76,0
77,6
78,9
76,7

TOPLAM 76,1 79,8 77,3 76,0 309,2

Çizelge 9. Denemeye ait kütlü ağırlığı (gr/koza)

Tüf miktarları
Pirit 
Mik.

TEKERRÜRLER
TOPLAM

cm
ORTALAMA

cm
I II III

T0

PO
P1
P2
P3

4,4
4,9
4,9
5,0

4,9
5,1
4,9
4,5

4,6
4,6
5,1
4,3

13,9
14,6
14,9
13,8

4,6
4,8
4,9
4,6

TOPLAM 19,2 19,4 18,6 57,2 18,9

T1

PO
P1
P2
P3

5,1
4,3
6,4
4,8

5,2
4,8
4,9
5,2

4,7
4,6
4,6
4,6

15,0
13,7
15,9
14,6

5,0
4,5
5,3
4,8

TOPLAM 20,6 20,1 18,5 59,2 19,6

T2

PO
P1
P2
P3

4,9
5,2
5,0
5,2

4,9
4,9
5,1
4,7

4,7
5,1
5,0
5,0

14,5
15,2
15,1
14,9

4,8
5,1
5,0
4,9

TOPLAM 20,3 19,6 19,8 59,7 19,8

T3

PO
P1
P2
P3

4,6
5,0
5,1
5,2

4,1
4,6
4,7
4,4

4,7
4,8
4,8
5,0

13,7
14,4
14,6
14,6

4,5
4,8
4,8
4,8

TOPLAM 19,9 18,0 19,3 57,3 18,9
BLOK TOPLAMI P0 P1 P2 P3 TOPLAM

T0
T1
T2
T3

13,9
15,0
14,5
13,7

14,6
13,7
15,2
14,4

14,9
15,9
15,1
14,6

13,8
14,6
14,9
14,6

57,2
59,2
59,7
57,3

TOPLAM 57,1 57,9 60,5 57,9 233,4

SONUÇ

Bu çalışma, bazaltik tüf ve pirit kullanılmasının pamuk verimine ve kalitesine olan etkilerinin belirlenmesi ama-
cıyla Harran ovasında bulunan Şanlıurfa-Akçakale ilçesi Aşağıderen Köyünde yürütülmüştür. 

Araştırma sonunda denemeye ait bitki boyları incelendiğinde en uzun bitki boyu  83.8 cm ile T2P1 konusunda, en 
kısa bitki boyu 70,6 cm ile T3P1 konusunda olmuştur.

En fazla koza sayısı ise 16.20 adet/bitki ile T2P2 konusunda olurken,  en yüksek koza ağırlığı  6,7 gr/koza ile T1P3, 
T2P1 ve T3P1 konularından, en düşük koza ağırlığı da 6,0 gr/koza ile T3P3 konusundan alınmıştır. Koza kütlü ağır-
lığı incelendiğinde en yüksek ağırlığın 5.3 gr/koza ile T1P2 konusundan, en düşüğünde 4,5 gr/koza ile T1P1 ve T3P0 
konularında tesbit edilmiştir. 

 Sonuç olarak düşük üretkenlik kapasitesine sahip sorunlu tuzlu ve alkali özellik gösteren deneme alanında bazaltik 
tüf ve pirit kullanılmasının deneme bitkisi olan pamukta bitki boyu,  koza sayısı, koza ağırlığı, koza kütlü ağırlığı-
na istatistiksel olarak bir fark oluşturmadığı tesbit edilmiştir.
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KURAKLIKLA MÜCADELEDE TARIMDA SU TASARRUFUNUN ÖNEMİ
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Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA

İklim değişikliğinin bir etkisi olarak son zamanlarda oldukça yoğun yaşadığımız yağış azlığı ile kendini gösteren 
kuraklığın, dünya nüfusunun hızla artışı ve sanayileşme sonucunda dünyadaki su kaynaklarının aşırı tüketilerek 
kirlenmeye başlaması su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da arttırmaktadır. Ülkemiz, özellikle 
çölleşme tehdidi altındaki kurak ve yarı kurak iklim özelliği taşıyan Akdeniz iklim kuşağı içinde yer alması “su” 
sorununu gündeme getirmektedir.

Değişen iklim şartlarına uyumun sağlanması amacıyla tarım sektöründe kısıtlı su kaynaklarının etkin kullanımı ile 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için suyun doğru kullanımına yönelik tasarruf tedbirlerin alınması acilen gerek-
mektedir. 

Su kullanıcı sektörler arasında %74’lük kullanım oranı ile tarım sektörü sulamalarda en fazla suyu kullanmaktadır. 
Su fakiri olan ülkemizde mevcut su kaynaklarının akılcı yönetilmesi ve suyun tasarruflu kullanılması büyük önem 
taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, sulama, su tasarrufu, su kaynakları, sürdürülebilirlik

The Importance of Water Saving in Agriculture in Coping with Drought

Abstract

That water resources in the world started to become polluted because of overconsumption as a result of the drought 
deriving from the lack of rainfall we have been undergoing recently as an impact of climate change, the rapid incre-
ase in world population and industrialization is enhancing the pressure on water resources every passing day. That 
our country is placed in Mediterranean climate zone, which is under the threat of desertification with its drought 
and half-drought climate characteristics brings up ‘water’ issue. 

It is urgently necessary to take some saving precautions for proper use of water in order to supply the sustainability 
by means of effective usage of water resources in agricultural sector to be able to provide adaptation to the chan-
ging climate conditions.

Agricultural sector consumes the most water for irrigation with its usage rate of 74%, in comparison to water user 
sectors. That reasonable management of the existent water resources and thrifty usage of water is considerably 
significant for our country, which is poor in water.

Key Words: Drought, irrigation, water saving, water resources, sustainability

1.	 GİRİŞ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, kuraklık ve çöl-
leşme ile buna bağlı ekolojik bozulmalarla karşı karşıya olup küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından risk 
grubu ülkeler arasındadır. Küresel iklim değişikliği, kurak ve yarı kurak alanların genişlemesine ek olarak kuraklı-
ğın süresinde ve şiddetindeki artışlar, çölleşme süreçlerini, tuzlanma ve erozyonu da tetikleyeceği bildirilmektedir 
(Türkeş, 1994).

İklim değişikliği öngörüleri Türkiye’nin de içinde olduğu Akdeniz Havzası’nın sıcaklık artışından ve yağış azal-
masından ciddi bir şekilde etkileneceğini göstermektedir. Bu durumun su stresini arttırması ve kuraklıkların daha 
sık ve ciddi boyutlarda yaşanmasına yol açması, bunun sonucunda ise su kıtlıklarının tüm sektörleri etkilediği gibi 
tarımda da gelir kaybının yaşanacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de tarım, enerji ve endüstriyel faaliyetlerin 
yoğunlaştığı bölgelerde ve kentsel yerleşim alanlarında yerüstü ve yeraltı su kaynakları iklim değişikliği nedeni ile 
tehdit altındadır. İklim koşullarında ani mevsimsel değişiklikler, aşırı sıcaklar, fırtına ve sellerin neden olacağı su 
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kaynakları sorunları ve buna bağlı sektörlerin ekonomik kalkınmasına etkileri (çölleşme, kuraklık nedeniyle yaşa-
nan tarım ekonomisi sorunları vd.,) birçok ülkede olduğu gibi Türkiye açısından da artık gündemdedir (Kadıoğlu 
2012) .

Nüfus artısı, sanayideki gelişme, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi faktörlerin su kaynakları üzerindeki olum-
suz etkisi dikkate alındığında, Türkiye’yi gelecekte çok önemli su sıkıntılarının beklediği söylenebilir. Bu açıdan, 
suyun etkin kullanımı, yeni su kaynaklarının bulunması sorunun çözümü için büyük önem taşımaktadır. Suyun 
etkin kullanılması, sulama ile ilgili alışkanlıkların değiştirilmesine, yeni sulama yöntemlerinin kullanılmasına bağ-
lıdır. Suyun etkin kullanımı, sulama uygulamalarında kaynaktan bitkiye ulaşıncaya kadar kayıpların azaltılarak 
su tasarrufunun sağlanması ile gerçekleşebilir. Basınçlı sulama yöntemlerinin özellikle damla sulama yönteminin 
kullanılması, kısıntılı sulama yapılması, kullanılan su miktarına göre sulama suyu ücretinin belirlenmesi ve sulama 
şebekelerinde açık kanal kanalet sistemleri yerine borulu sistemlerin yapılması gibi önlemlerle su tasarrufu sağla-
nabilir. (Kanber vd., 2008).

Suyun kısıtlı, yağışların bazı bölgeler dışında miktar ve dağılımının düzensiz olduğu, büyük şehirlerde ve tarımsal 
üretimde suyun kısıtlı bulunduğu, içme, kullanma ve sulama suyu kalitesinin gün geçtikçe artan sanayi ve diğer 
cevre kirlilikleri neticesinde düştüğü ve küresel iklim değişikliği düşünülürse, Türkiye’nin kuraklığın şiddetini çok 
yakın bir zamanda bugünkünden çok daha fazla hissedeceği açıkça görülmektedir. 

Bütün bunlar, Türkiye’nin ileride karşılaşabileceği tehlikenin boyutlarını göstermesi acısından son derece önem-
lidir. İnsanlık tarihi kuraklıklar ile doludur. Yarı kurak iklim bölgesinde yer alan Türkiye’de de kuraklık, normal 
ve bilinen atmosferik sistemler tarafından geçmişte hep oluşturulmuş ve gelecekte de (küresel iklim değişimi ile 
birlikte sıklığı, şiddeti ve etkileyeceği alanın büyüklüğü bakımından) artarak daha fazla tehlike oluşturmaya devam 
edecektir (Kadıoğlu 2012).

Türkiye, sahip olduğu iklim ve özellikle de yağış klimatolojisi özellikleri yüzünden, su kaynakları acısından zen-
gin bir ülke değildir. Bu nedenle, 1970’li yılların başında beri Orta ve Doğu Akdeniz havzasında ve Türkiye’de 
sürmekte olan kuraklaşma ve su havzalarının kirlenme eğiliminin kuvvetlenebileceği olasılığı da dikkate alınarak, 
gelecekte karşı karşıya kalınabilecek olan ciddi su sıkıntısının önüne geçmek için yasalarla desteklenen gerçekçi 
su politikalarının oluşturulması ve ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir (Türkeş 2011).

Küresel ısınma ve iklim değişiklerinin etkisinin giderek arttığı günümüzde, yeni teknolojilerin uygulanmasında 
bilgi eksikliğine bağlı işletme zafiyeti oluşmamalıdır (Sönmez 2011).

2.	 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIĞIN ETKİSİ

Değişen iklim, aşırı hava olaylarının sıklığı, şiddeti, mekansal dağılımı, süresi ve oluşum zamanında farklılıklara 
yol açarak benzeri görülmemiş aşırı hava ve iklim olaylarına neden olabilir. Birçok aşırı hava ve iklim olayları 
da doğal iklim değişkenliği sonucu olmaya devam etmektedir. İklimin doğal değişkenliğine ilave olarak insanın 
iklime etkisi gelecekte görülecek olan aşırı iklim ve hava olaylarının şekillenmesinde önemli bir etken olacak-
tır(IPCC, 2012) .

IPCC AR4’e göre, küresel iklim değişimi sonucunda, ortalama hava sıcaklığında bir artış olmasının yanı sıra, 
şiddetli ve rekor hava sıcaklıklarının görülme sıklığında da önemli artışlar olabilecektir. Böylece ortalama hava 
sıcaklığı dağılımının insan etkisinden dolayı daha yüksek hava sıcaklıklarına, aşırı ve hatta rekor hava sıcaklıkla-
rına doğru kaydığı görülmektedir (Chiristidis vd.,, 2011). İklim değişimi sonucunda, ortalama hava sıcaklığında 
görülebilecek birkaç derecelik artış, aşırı hava sıcaklıklarında çok büyük artışlara neden olmaktadır. 

Bununla birlikte küresel ısınmadan dolayı kutupların ekvatordan daha fazla ısınması küresel hava dolaşımını da 
değiştirmektedir. Örneğin, Şekil 1’de gösterildiği gibi normalde kışın polar cephe kuzeyden güneye inip Akdeniz 
iklimine sahip olan Türkiye’nin büyük bir kesiminde yağış bırakır. Yaz aylarında ise polar cephenin kuzeye çekil-
mesi ve 30 derece enlemlerinde yerleşik olan yüksek basınç kuşağının kuzeye doğru yayılması Türkiye’de yazlar 
sıcak ve kuru geçer. 

Küresel iklim değişikliği ile birlikte, polar jet ile birlikte, polar cephenin kuzeye çekilip güneyden gelen yüksek 
basınç merkezinin kuru ve sıcak havasının etkisinde daha fazla kalabilecektir.

Şekil 1. Türkiye’nin enlemlere göre konumu ve atmosferin genel dolaşımı için de yaz ve kış aylarında Türkiye’yi 
etkileyen belli başlı faktörlerin basitleştirilmiş şematik gösterimi (Ahrens, 2003).



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

333

II.CİLT

Diğer bir deyişle,  sıcak kış aylarında yağış bırakan sistemlerin takip ettiği yörüngeler Türkiye’nin kuzeyinde 
kalarak Türkiye’de kuraklığın oluşmasına neden olmaktadır. Bu durumda kuraklıkta rol oynayan temel faktör, 
yağış miktarının azlığından daha çok karla kaplı alanların az olmasıdır. Böyle durumlarda durağan yüksek basınç 
merkezlerinin blokajı nedeniyle Atlantik üzerinden alçak basınç merkezleri ve ona bağlı cephe sistemleri Güney 
Avrupa ile birlikte Türkiye üzerine gelememektedir. Bu tur blokajın neden olduğu kuraklık en son 1990, 1999 ve 
2007 yıllarında yaşanmış ve bu olay artık nadir bir olay olarak kabul edilmemektedir (Dronia 1991).

Küresel iklim değişikliği, artan aşırı hava olaylarıyla; tarımı, hayvancılığı, balıkçılığı, ekosistemleri etkilemekte ve 
dolayısıyla da gıda güvencesi için önemli bir tehdit oluşturmaktadır(IPCC, 2012).

Azalan ulaşılabilir suyun mevcudiyeti de, tüm dünyada, tarımsal üretimini yağmur suyuyla gerçekleştiren ve do-
layısıyla GSYH’sı yağmura bağlı olan yarı-kurak ülkeler için büyük bir tehdit oluşturmaktadır (Pulwarty, 2003). 
Ayrıca sulu tarımın su gereksinimi dünya ölçeğinde küresel iklim değişikliği nedeniyle artarak su stresinin şid-
detlenmesine neden olmaktadır (Tahmiscioğlu vd., 2006). Kuru alanlardaki iklim değişimi, tarım topraklarının 
tuzlanmasına ve çölleşmesine de neden olmaktadır. 

Türkiye’de küresel iklim değişikliğinin etkileri daha çok su kaynaklarının azalması, sıcak hava dalgaları, kuraklık 
ve sellerdeki artış ile birlikte tarımda verimliliğin düşmesi olarak kendini göstermektedir (CŞB, 2012). Bazı bölge-
lerde azalan yağışlarla artan hava sıcaklıkları, ciddi kuraklık ve su sıkıntılarına neden olmaktadır. Bazı bölgelerde 
ise su ve rüzgar erozyonu nedeniyle önemli toprak kayıpları olmaktadır (Altın vd., 2006). Yeraltı su seviyesinin 
düşmesi de uzun mesafeli göçlere neden olmaktadır. Akdeniz kıyı bölgesinde hızla artan su ihtiyacı taban suyu 
düzeyini düşürmekte ve Birçok kıyısal akiferlere deniz suyu karışmaktadır (Öztürk, 2011).

Türkiye için gerçekleştirilen gelecekteki iklim şartlarına ait projeksiyon çalışmalarının en güncel sonucları, II. 
Ulusal Bildirim’de yer almaktadır (CŞB, 2012). II. Ulusal Bildirim’de yer alan “İklim Endeksleri” olumsuz yonde 
günlük hayatı etkileyebilecek aşırı hava olayları hakkında bilgi vermektedir. Aşırı hava olayları genellikle günlük 
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maksimum ve minimum sıcaklık ve günlük yağış gibi iklim değişkenlerinin günlük değerleri kullanılarak hesap-
lanmaktadır. Şekil 2’de bu tur iki endeksin yıllık değişimleri ECHAM5 A2 simulasyon tahminlerine dayanılarak 
verilmiştir. Sıcak hava endeksi günlük maksimum hava sıcaklığının 35°C ve daha yüksek olduğu en yüksek ardı-
şık gün sayısı olarak tanımlanır. Şiddetli yağışlı gün endeksi ise günlük toplam yağış miktarının en az 10 kg m-2 
günlerin sayısı olarak tanımlanır. Sıcak hava endeksindeki değişiklikler ilk dönemde (yani 2011-2040) nispeten 
küçük olmakla birlikte, 21. Yüzyılın sonuna doğru Güneydoğu Anadolu Bölgesi›nde ve Akdeniz Bölgesi’nin kıyı 
alanlarında (10 güne kadar) önemli ölçüde artmaktadır (Şekil 2). 1961-1990 dönemlerine dair projeksiyonlar (sol 
sutun) ve şiddetli yağmur gün sayıları için yapılan projeksiyonlar (sağ sütün). Bu projeksiyonlar, ECHAM5 genel 
sirkulasyon modeli A2 senaryo simulasyonuna dayanmaktadır (CŞB, 2012).

Öncelikle yağış miktarı olmak üzere meteorolojik ölçümler, diğer bir deyişle yağışların azlığı genel olarak kurak-
lığın ilk işareti olarak kabul edilmektedir. Genel olarak kuraklık; meteorolojik bir olgu olup, toprağın su içeriği ile 
bitki gelişiminde gözle görülür azalmaya neden olacak kadar uzun süren yağışsız dönemdir. 

Şekil 2.  Sıcak hava gün sayılarındaki yıllık değişimleri (1961-1990)

Yağışsız dönemin kuraklık oluşturması, toprağın su tutma kapasitesi ve bitkiler tarafından gerçekleştirilen evapot-
ransprasyon hızına bağlı olarak gerçekleşmektedir (Jones, 1992; Kozlowski ve Pallardy 1997). Kuraklık çeşitleri 
ise Meteorolojik kuraklık, orta ve uzun dönemde düşük seyreden yağışlarla gerçekleşmektedir. Buna karşı, tarım-
sal kuraklık, gelişmesini sürdüren bir bitkinin suya gereksinim duyduğu dönemlerde toprakta yeterli miktarda su 
bulunmaması ile ortaya çıkmaktadır. Yüzey ve yeraltısularında bir azalma olması ise hidrolojik kuraklık olarak 
tanımlanmaktadır (WWF, 2007; Resmi Gazete, 2007) Tarımsal kuraklık, meteorolojik kuraklıktan sonra oluşur. 
Tarım, kuraklık tarafından etkilenen ilk ekonomik sektördür. Yağışların akışa geçerek nehir ve gollerin su sevi-
yelerini etkilemesi belli bir zaman alır. Bu nedenle, hidrolojik gözlemler kuraklığın ilk işaretlerinden sayılamaz. 
İçme ve kullanma su sıkıntıları ile birlikte tarımsal ve hidrolojik kuraklığın sonuçları zamanla sosyo-ekonomik 
kuraklık olarak kendini gösterir. Kuraklık, zamanla (yağış mevsiminin başlamasında gecikmeler Kuraklık, doğa ile 
ilişkili bir afettir ve etkisi altında bulundurduğu alanlarda, şiddetine göre, çok büyük zararlara yol açabilir. Kurak-
lığın etkisi sadece doğa üzerinde kendisini göstermekle kalmaz. Aynı zamanda şiddetli kuraklıklar, özellikle kurak 
yılların birbirini takip ettiği dönemlerde, Türkiye gibi tarım ülkelerinde ekonomik bir milli felaket halini alabilir, 
ekonomik ve sosyal düzende büyük problemler meydana getirebilir( Kadıoğlu 2012).

Su kaynakları, hızlı nüfus artışı, yanlış arazi kullanımı ve kirlenmenin yanı sıra küresel iklim değişikliğinin de 
olumsuz etkisi altındadır. Türkiye için su, hem enerji, hem de tarımsal acıdan son derece önemlidir. Sulama ve 
enerji amaçlı olarak ülkemizde çok sayıda su yapısı inşa edilmiş ve halen edilmektedir. Bu tur su yapılarının amaç-
larına uygun faaliyet ve performansı gösterebilmesi, ancak kuraklığın olmaması, yani beklenen miktarda yağışın 
toprağa düşmesi ile mümkündür. Türkiye’nin büyük çoğunluğu yarı kurak iklim şartlarının etkisi altındadır. Türki-
ye’de kurak ve yarı kurak alan miktarı 51 milyon hektardır. Yani, Türkiye’nin % 37,3’ünde yarı kurak iklim şartları 
hüküm sürmektedir. Bu nedenle hem su kaynakları, hem de genelde yağışa bağımlı olan kuru tarım nedeniyle 
yağışın miktar ve dağılımında meydana gelebilecek değişiklikler ciddi bir şekilde etkilerini hissettirebilmektedir. 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu enlemlerde sıcaklıklardaki artışların yanı sıra yağışlarda ve toprak su içeriğinde 
azalmaların olacağı tahmin edilmektedir. Kuraklık şehirlerde kullanma suyu kıtlığının yanı sıra, tarımsal urun ve 
hidroelektrik üretiminde de büyük düşüşlere yol açabilecektir. Bu nedenle, su havzalarının ve tarım alanlarının 
korunması da kuraklıkla mücadelede büyük önem arz etmektedir. İklimi yarı kurak olan Türkiye’de yaşanan ku-
raklıklardaki artışın Birçok nedeni bulunmaktadır. Bunların başında, iklim değişimi ile beraber yağışların olduğu 
yerlerle suya ihtiyacın bulunduğu yerlerin bir birinden çok farklı ve uzakta gelişiyor olması gelmektedir. Ayrıca 
içme, kullanma ve sulama suyu kalitesi, gün geçtikçe artan sanayi ve diğer cevre kirlilikleri neticesinde düşmekte 
ve su havzaları korunamayıp tahrip edilmektedir. Ülkemizde yukarı su havzalarındaki hızlı nüfus artışından dolayı 
tarımsal amaçla kullanılan küçük su kaynaklarının zamanla içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarına tahsis edilmekte-
dir. Böylece tarımsal su kaynaklarının yetersizliği, suyun tasarruflu kullanılması ve modern sulama tekniklerinin 
kullanılmasına olan talebi artırmıştır (Kadıoğlu 2014).

3.	 DÜNYA’DA SU VARLIĞI VE KULLANIMI

Su, hayatın temel kaynağı, canlı yaşamının vazgeçilmez ihtiyacıdır. Dünya’nın üçte ikisinin su olduğu göz önü-
ne alındığında üzerindeki tüm canlılara yetecek miktar suya sahip olduğu düşünülebilinir. Dünyadaki toplam su 
miktarı 1,4 milyar km3 olmakla beraber, bu suların %97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5’i ise 
nehirler, göller ve yeraltında tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ının ku-
tuplarda ve yeraltında hapsedilmiş olarak bulunması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli 
tatlı su miktarının oldukça sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu veriler ışığında insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusun-



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

335

II.CİLT

da kullanabileceği tatlı su kaynaklarının son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Dünyada 1,4 milyar insan yeterli 
içme suyundan yoksundur, 2,3 milyar insan sağlıklı suya hasrettir ve kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 
m3’tür. 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir 
(Bilen 2009).

Dünya su rezervlerinin sadece % 0,3’ü nehir ve göllerde bulunmaktadır. Bütün insanlar da bu suya muhtaçtır. Kul-
lanılabilir su kaynaklarının bu kadar az olmasına karşın, su tüketim oranları hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak 
insanlar ileride susuz kalma riskiyle karşı karşıyadır. Bu riski azaltmanın yolu mevcut kaynakların verimli kullanıl-
masından geçmektedir. Bu kapsamda, su tüketim oranlarının düşürülmesine ilişkin yöntemlerin belirlenmesi ve su 
tasarrufu modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir (Dikici 2014).

Dünya nüfusu arttıkça tatlı su kaynaklarına yönelik talep de artmakta ve her 20 yılda bir bu talep iki misline çık-
maktadır. 1950 yılında su kıtlığı çeken ülke sayısı 12 ve bu ülkelerde yaşayan nüfus 20 milyon iken, 1990 yılında 
ülke sayısı 26’ya ve toplam nüfus 300 milyona; 2012 yılında ülke sayısı 43’e ve toplam nüfus 700 milyona ulaş-
mıştır. 2050 yılı için yapılan tahminler ise kıtlık çekecek ülke sayısının 65 ve etkilenecek nüfus sayısının 7 milyar 
olacağını göstermektedir (Samsunlu 2013).

Su, iklim değişikliğinin Dünya ekosistemi üstünde etkilerini göstereceği ana kaynaklardan biridir ve toplumların 
geçim kaynaklarını ve refahını doğrudan etkilemektedir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC-Intergo-
vernmental Panel on Climate Change) raporuna göre iklim değişikliği sebebi ile su varlığı ve kalitesi toplumsal ve 
çevresel açıdan en önemli baskı unsuru olacaktır (Bates vd., 2008). İklim değişikliğinin etkileri en şiddetli şekilde, 
Dünya’daki su varlığı dağılımındaki değişiklikler ile suyun mevsimsel ve yıllık değişimlerinde hissedilecektir 
(Stern, 2007). Ayrıca iklim değişikliği, suyun geleceğinin daha muğlak olmasına sebep olmaktadır. İklim değişik-
liği farklı şekillerde (ör. yağış miktarı ve tipi, zamanlaması, buharlaşma) havzaya giren su miktarını etkileyeceği 
gibi, su kullanım alışkanlıklarını da değiştirecektir. Bu da suya dayalı sektörlerde özellikle yatırım açısından belir-
sizlik yaratmaktadır. Küresel olarak Dünya su kaynaklarının yaklaşık %70’i tarım amaçlı kullanılmaktadır. Bunu 
%19 ve %11 ile sanayi ve evsel kullanım izlemektedir (FAO Aquastat, 2013). Tablo 1 farklı ülkelerdeki su çekim 
miktarları ve sektörel kullanım miktarlarını göstermektedir

Tablo 1: Ülkelere göre tatlısu çekimi ve sektörel kullanımı (Gleick vd., 2011)

Ülkelere göre sektörel su kullanımları bir bakıma gelişmişlik düzeyini de yansıtmaktadır. Az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde tarımsal su tüketimi ortalaması yaklaşık %82 iken, gelişmiş olan ülkelerde bu oran %30’lara 
kadar düşmektedir (WWAP, 2003). Gelir düzeyi yüksek ülkelerde tarımsal su kullanımının yerini sanayi sektörü 
almaktadır (Aküzüm vd., 2010).

Dünyadaki sınırlı kullanılabilir su rezervleri her geçen gün tükenirken, ülkelerin su politikaları ve su tasarrufu 
konusunda alınması gereken tedbirler de önemini her geçen gün artırmaktadır. Suyumuzu korumak ve tasarruf 
etmek yaşamımız için zorunludur (Muluk vd., 2013).
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4.	 TÜRKİYE’ DE SU VARLIĞI VE KULLANIMI

Ülkemiz yıllık ortalama yağışı yaklaşık 643 mm olup, yılda ortalama 501 milyar m3 suya karşılık gelmeketedir. 
Bu suyun 274 milyar m3’ü toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dön-
mektedir. Yıllık yağışın yeraltına 41 milyar m3 sızmakta ve yüzey akışa da 186 milyar m3  geçmektedir. Ancak 
günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu 
potansiyeli yılda ortalama toplam 98 milyar m3’tür. 14 milyar m3 olarak belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile bir-
likte ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m3 olup, 44 milyar 
m3’ü (%39) kullanılmaktadır (DSİ. 2014).

Günümüzde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir temiz su miktarı 1.519 m3 civarındadır Su kaynakları bakımın-
dan ülkemiz zengin gözükse de su sıkıntısı yaşayan ülke konumundadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2030 
yılında nüfusun 100 milyon olacağını öngörmektedir. Bu durumda 2030 yılında kişi başına düşen kullanılabilir 
su miktarının yaklaşık 1.120 m3/yıl’a düşmesi ülkemizi kıtlığı yaşayan ülkeler arasına girmeye aday konumuna 
getirecektir (DSİ. 2014).

 Falkenmark (1989), ülkelerin nüfusu, su kaynakları ve ekosistem ihtiyaçlarını ilişkilendirerek “Falkenmark İndek-
si” yöntemi öne sürmüştür. Tablo 2’de verilen indeks yöntemine göre, kişi başına su miktarının yılda 1700 m3’ün 
altına düştüğü durumda su sıkıntısının başlayabileceği, 1000 m3’ün altında ise su kıtlığı ile karşı karşıya gelinebi-
leceği, 500 m3’ün altına düştüğünde ise su kıtlığı yaşanabileceğini ifade etmiştir (Ay 2013). 

Tablo 2. Falkenmark su durum indeksi aralıkları

Su miktarı (m3/kişi başı/yıl) Durum

… >1700 Su sıkıntısı yok

1000-1700 Su sıkıntısı 

500-1000 Su kıtlığı 

… <500 Mutlak su kıtlığı

İklim değişikliğin etkileri arasında, kuraklık en tehlikeli ve başa çıkılması en zor afet olarak görülebilir (Kadıoğlu 
2014). Artan nüfus ile beraber bir de küresel iklim değişimi sonucu olarak daha kurak bir iklime sahip olacağı göz 
önüne alındığında 2050 yılında Türkiye’de yılda kişi başına düşen su miktarı 700 ila 1.910 m3 arasında olacaktır 
(Frederick ve Major, 1997). Diğer bir deyişle, değişen iklimimiz ve artan nüfusumuzla 2050 yılında ülkemiz su 
fakiri ülkelerden biri olabilir. Bu durumda, küresel iklim değişikliği ile birlikte kuraklık, Türkiye’de su ile ilgili 
ciddi problemlere yol açabilecektir (Kadıoğlu 2012)

Ülkemizde 28 Mha tarım arazisinin topoğrafik yapı itibarıyla 16,7 Mha alan sulamaya elverişlidir. Toprak etüt-
lerine göre bu sahanın 12,5 Mha alanı sulanabilir niteliktedir (Anonim, 2011). Ancak bunun teknik ve ekonomik 
olarak sulanabilecek kısmı 8,5 milyon ha olup, bunun 5,73 milyon hektarı sulanmaktadır ( DSİ. 2014). Ancak su 
tasarrufu sağlayan sulama teknikleri dikkate alındığında Türkiye’nin ekonomik olarak sulanabilir alanları, 8.5 Mha 
değil doğrudan 25.85 Mha dır. Örneğin, toprak-topoğrafya ve drenaj yetersizliği nedeniyle sulama dışı bırakılmış 
eşik araziler bu gün damla, mini yağmurlama ve benzeri tekniklerle sulanabilmektedir. Ayrıca, sorunlu alanlar 
(tuzlu-alkali alanlar) damla sulama tekniği ile sulanabildiği gibi, çok hafif bünyeli topraklarda suyu kolayca ilete-
bilecek fasılalı karık (surge) gibi yöntemler uygulanabilmektedir (Kanber ve ark 2004). 

Sulama teknolojisindeki gelişmeler dikkate alınacak olursa, çok daha geniş alanların suya kavuşturulması gerekti-
ği açıktır. Eğer, uygulanan mevcut sulama teknolojileri geliştirilmezse, havzalar düzeyinde su iletimi yapılsa bile 
sulanabilecek toplam alan 8.5 milyon hektardır. Dolayısıyla, bugünkü teknolojik ve ekonomik koşulların önemli 
ölçüde değişmemesi durumunda, yeterli olan su potansiyelinin 2000 yılından sonra kısıtlı bir kaynak olacağı sap-
tanmıştır (Kanber vd.,,2004).

Çizelge 3’de görüldüğü gibi yıllar itibarıyla su kullanıcı sektörler içerisinde, tarım en fazla su kullanıcı sektör 
olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle tarımda etkin su kullanımını sağlayan araç ve tekniklerin kullanımı 
ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. Gelişmiş sulama teknolojileri ile çevreye zarar vermeden aynı 
miktarda veya daha fazla ürünü, daha az sulama suyu ve iş gücü ile üretmek mümkün olmaktadır (Aküzüm vd., 
2010).
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Tablo 3. Türkiye’de toplam su çekimi ve sektörel dağılımı;(Aküzüm vd., 2010, DSİ 2014)

5	 KURAKLIKLA MÜCADELEDE SU TASARRUFU VE ALINACAK ÖNLEMLER

İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların ortalama 2.5-3.5oC artacağı; yağış miktarının ise %25-35 oranında azala-
cağı kestirilmektedir (ICCAP, 2007). Öte yandan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, sulamada kullanılan suyu 
%40 artıracağı, belirlenmiştir. Bu durumda, suyu etkin kullanarak su tasarrufu sağlayan yöntemlerin kullanılması 
açısından önem taşımaktadır (Kanber vd., 2004). Kuraklık ve çölleşme ile mücadele etmenin veya başa çıkmanın yal-
nız bir yolu bulunmamaktadır. Bu nedenle topyekun ve sektörler bazında toprak ve su kaynakları ile ilgili tüm kesimlerin 
alacakları önlemler entegre bir şekilde uygulanmalıdır (Çetin vd., 2009).

5.1. Kısıntılı Sulama Uygulamaları: Suyun kısıtlı kullanımının yaygınlaştırılması ve sulama sahalarının 
genişletilmesinin sağlanması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bitkinin en fazla suya ihtiyaç duyduğu dönem-
lerde sulama yapılması, bunun dışında kısıtlı sulama yapılması ya da tamamen sulamanın kesilerek buradan 
tasarruf edilen suyla daha geniş alanların sulanmasının sağlanması gerekir. Sulamanın kısıtlandığı alanda ver-
im düşüklüğü yaşanması kaçınılmazdır, ancak tasarruf edilen suyun kurak alanlarda kullanılması ile toplamda 
üretim ve gelir artışı daha fazla olacaktır (Anonim 2010).

5.2. Su İletiminde Açık Kanal Sistemi Yerine Kapalı Sisteme Geçilmesi: Bugün ülkemizde sulama şebekelerin-
de suyun fazla kullanılmasının başlıca nedenlerinden biri, şebekelerde su kayıplarının çok yüksek olmasıdır 
(Aküzüm vd., 2010). Ülkemizde sulama şebekelerinin yapımından sorumlu olan Devlet Su İşleri (DSİ) tara-
fından açık kanallar ve yüzey sulamaları artık kapalı sistemlere çevrilmekte. Kapalı şebekelerin açık şebeke-
ler oranı ise 2003 yılı öncesinde %6, mevcut durum % 17, inşa halinde% 85 ve % 99,80 2014’e kadar ihale 
edilmesi planlanmıştır (Anonim 2014).

5.3. Uygun Sulama Yönteminin Belirlenmesi: Suyun etkin kullanımını, seçilen sulama yöntemi de önemli ölçüde 
etkiler. Kullanılan sulama yönteminden en yüksek randımanın alınması için, öncelikle, yöntemin gerektirdiği 
tüm teknik koşullar yerine getirilmelidir. Su eksikliği koşullarında, suyu artırımlı kullanan yöntemlerin uygu-
lanmasına özen gösterilmelidir. Günümüzde, tarlada suyun etkin kullanımı için geliştirilmiş çok sayıda yüzey 
sulama işletim biçimleri (fasılalı karık, azaltılmış debili karık, döngülü karık, ardışık karık vb.) bulunmaktadır. 
Anılan yöntemlerle sulama otomasyonu olanaklı hale gelmiş ve su kayıpları, olabildiğince azaltılmıştır. Konu 
edinilen tekniklerde, suyun ilerleme hızı artırılmakta, depolama evresinde karık debisi azaltılarak veya kuyruk 
suyu yeniden sulamada kullanılarak su kayıpları önemsiz düzeylere indirilmektedir. Aynı teknikler içerisinde, 
karıkların ardışık olarak sulanması ile sulama suyundan %50 tasarruf sağlanmaktadır. (Kanber vd., 2008)

5.4. Modern Sulama Tekniklerinin Uygulanması: Küresel ısınmanın kuraklık etkisi ve su kaynaklarımızın kü-
çülmesi sorunları göz önünde bulundurulduğunda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama yöntemlerinin ülke-
mizde yaygınlaştırılması gerektiği açıktır. Tüm dünyada ve ülkemizde en fazla kullanılan yöntem suyun çok 
fazla kullanılmasını gerektiren yüzey sulama (vahşi sulama) yöntemleridir. Bugün dünyada sulanan arazilerin 
%95’inde bu yöntem kullanılmaktadır. Ülkemizde sulamaya açılmış alanların %94’ünde yüzey sulama, sa-
dece %6’sında basınçlı sulama yöntemleri kullanılmaktadır (Aküzüm ve ark. 2010). Geleneksel sulama yön-
temleri ile tarımsal üretimde suyun büyük bir kısmını yanlış kullanılmaktadır (Kadıoğlu 2012).  Geleneksel 
sulamada bitki suyun % 30-35’ini kullanılmakta iken, modern sistemlerle sulanan arazideki suyun % 90-95 
kadarını kullanarak maksimum seviyede fayda sağlamaktadır. Ülkemizde 1 ton şeker pancarı yetiştirmek için 
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100 ton sulama suyu kullanılmaktayken İsrail’de sadece 7 ton sulama suyu kullanılmaktadır. Yüzey sulama 
yöntemlerinde bitkiye 1 m3 su verebilmek için 2 m3 su kullanılmak zorundadır. Yüzey sulama yöntemlerinde 
suyun fazla kullanılmasından dolayı verilen su bitki kök derinliğinin çok daha altına gitmekte, bitki besin 
maddelerini bitki kök seviyesinden uzaklaştırmak suretiyle de toprağın verimsizleşmesine neden olmaktadır 
(Ilgar 2009). 

5.5. Entegre Havza Yönetimi. Suyu tasarruflu kullanmanın birinci şartı suyu verimli bir şekilde yönetmektir. Su-
yun akılcı ve sürdürülebilir kullanımı ancak hem mekansal hem de sektörler arası planlama ve karar vermenin 
entegre edilmesiyle başarılabilir. Suyun politik ve idari sınırlardan ziyade hidrolojik ve fiziksel sınırlara göre 
hareket ettiği göz önüne alındığında, su kaynaklarının yönetimi için en uygun ölçek “havza”dır. Bu sebeple, 
tatlı su kaynaklarının yönetiminde havza ölçeğinin esas alındığı “Entegre Havza Yönetimi” yaklaşımının 
ilgili tüm kurumlarca benimsenmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu süreç suyu yönetenlerin ve kul-
lananların (kamu, özel, üniversite, STK vb.) birlikte çalışmasını, suyu sahiplenmesini gerektirir. Suyu verimli 
bir şekilde yönetmek demek, havza bazında yönetilmesi demektir (www.wwf.org.tr) 

5.6. Geleneksel olmayan suların kullanılması: Su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde, geleneksel olmayan, 
atık su, drenaj kanal suyu ve taban suyu gibi kaynaklar, sulamada, bir seçenek olarak, kullanılmaktadır. Bunun 
için, öncelikle bitkisel verimin, tuzluluktan etkilenmeye başladığı eşik değerin ve tuzlu suyun kimi bitkisel 
niteliklere olan etkisinin bilinmesi gerekir. Sulama suyunun kısıtlı olduğu yerlerde, sulama için gerekli nite-
liklere sahip atıksuların tekrar kullanımı önerilmektedir (Çakmak ve Kendirli, 2001).

5.7. Toprağın su tutma kapasitesini artırıcı agronomik tedbirlerin alınması: Sürekli ticari gübrelerin tarımsal 
üretimde kullanılması toprak yapısını bozmakta, toprağın su tutma kapasitesini düşürmektedir. Farklı ma-
teryaller kullanılarak malçlama tekniği, yeşil gübreleme ve hayvan gübresi kullanımı gibi toprağın su tutma 
kapasitesini arttırıcı yöntemler kullanılmalıdır. Toprak işleme nem kaybına neden olduğundan doğrudan ekim 
mibzeri kullanılarak toprak işlemesiz tarım tercih edilmelidir (Atalık 2007). 

5.8. Su Hasadı: Kurak ve yarı kurak bölgelerde, küçük derelerdeki yüzey akışa geçen sular toplanarak depolana-
bilir ve istenen amaçlar için kullanılabilir (Çetin 2009).

5.9.  Sulama Suyu Ücretlerinin Hacim Esasına Göre Düzenlenmesi: Türkiye’de sulama suyu fiyatlarının dü-
şük olması tarımda aşırı su kullanımına neden olmaktadır. Mevcut su ücretleri işletme ve bakım masraflarını 
karşılamaya yeterli değildir. Su fiyatının gerçek değerinden düşük olması, aşırı su kullanımına ve çevresel 
sorunlara neden olmaktadır. Ülkemizde suyun fiyatı genellikle sulanan alan ve bitki çeşidine göre belirlen-
mektedir Sulama suyunun etkin kullanımı açısından mutlaka sulama suyunun ölçülü olarak araziye verilmesi 
gerekmektedir (Çakmak vd., 2004).

5.10. Çiftçiye Sulama Eğitimlerinin Verilmesi: Kurak ve yarı kurak alanlarda yanlış sulama tekniklerinin de-
ğil doğru sulama tekniklerinin kullanılması ve bu konu ile ilgili çiftçilerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve teş-
vik edilmesi sağlanmalıdır. Sulu tarım alanlarında toprak-bitki-su ilişkileri ve bunların insan ve çevreye olan 
etkiler iüzerinde çok fazla durulmamaktadır. Bu nedenle üretici yeterince eğitilemediği için aşırı su  kullanma 
eğilimi ortaya çıkmakta, sonuçta drenaj, yüksek taban suyu, tuzluluk ve sodyumluluk gibi birçok problemle 
karşılaşılmaktadır (Kendirli ve Çakmak 2005). 

5.11. Agroekolojik zonların belirlenmesi gerekmekte: Bölgelerimize göre bitki üretim desenleri çıkarılmalı-
dır. Her ürün her bölgede yetiştirilmemelidir. Bitki su tüketimi az olan bitkilerin yetiştiriciliği teşvik edici des-
teklemeler yapılmalı ve bunun için gerekli olan altyapı oluşturulmalıdır Ülkemiz nasıl ki 7 coğrafiyi bölgeye 
ayrılmıştır. Aynen bunun gibi ülkemiz için bölgeler bazında üretim havzaları oluşturulmalıdır (Doğan 2005).

5.12. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı: Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş ener-
jisinin güneş pilleri vasıtasıyla modern tarımsal sulama sistemlerine entegre edilmesiyle tarımsal üretimde 
enerji tasarrufu sağlamakta ve sulama suyunun daha etkin kullanımına olanak vermektedir. Tarımsal üretimi-
nin tüm evrelerindeki gerekli elektrik enerjisi  temininde; şebeke elektriği kullanımı yerine güneş pillerinin  
kullanımı arttırılması barajlardaki suyun boşa akmasını engelleyecektir. Böylece bu durum  suyun tasarrufuna 
ve farklı durumlarda kullanılmasına olanak sağlayacaktır. 

5.13. Modern Sulama Sistem kullanımına Destek verilmesi: Son yıllarda karşılaşılan kuraklık ve sağlanan 
teşvikler (hibe veya kredi destekleri) su tasarrufu sağlayan damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin kulla-
nımında artışa neden olmuştur (Anonim 2010). Destek programlarının katılımcı bir yaklaşımla çiftçi eğitim-
leri ile birlikte verilip izleme ve değerlendirmelerin düzenli yapılması gerekmektedir.
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5.14. Tarımsa Su Ayak İzi Çalışmalarına Katılım Sağlanması: Ülke bazında tarım ürünlerinin bir karak-
teristiği ve su ayak izi belirlenip, ona göre hangi bölgelere hangi ürünler ekilirse en az sulama ihtiyacı olur 
şeklinde veya ihracat ithalat yapılmasının hangi ürünler için daha az sulamayı gerektirdiği gibi  analizlerin 
yapılması ve tarım politikalarının buna göre belirlenmesi su tüketiminin azalmasına dönük bir büyük adım 
olacaktır (Dikici 2014). Su sıkıntısının bulunduğu bölgelerdeki tarım ve su politikalarının belirlenmesi ile 
birlikte su tasarrufuna yönelik bilinçlendirme kampanyalarında da yeni bir sayfa açmıştır. 

5.15. Kuraklığa Dayanıklı Bitki Üretim Sisteminin Oluşturulması : Kuraklığa dayanıklı bitkileri içeren 
bitki üretim sisteminin yoğunlaştırılması, yaygınlaştırılması ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi suya olan 
isteği en aza indirir, mevcut suyun kritik dönemlere kaymasını sağlar (Tülücü. 2001)

6.	 SONUÇ VE ÖNERİLER

Yarı kurak bir iklim kuşağında yer alan ülkemizin kuraklığın şiddetini yakın bir gelecekte bugünkünden çok daha 
fazla hissedebileceği acıktır. Suyun artan önemi göz önünde bulundurularak, ilerideki yıllarda, suyun yönetiminde, 
kuraklık planlarına göre suyun yeniden kullanımıyla ilgili sistemlerin geliştirilmesi ve sulama tekniklerinin iy-
ileştirilmesi çabaları yoğunluk kazanmalıdır. Bu nedenle küresel iklim değişiminin su kaynaklarımız üzerine olası 
etkileri araştırılmalı, su kaynaklarımız meteorolojik şartları göz önüne alarak yönetilmeli. Ayrıca Akdeniz Havzası 
genelindeki su kaynaklarıyla ilgili bölgesel değişiklikleri belirlemek üzere, bölgesel projelere gereksinim vardır. 
Bu nedenle, su kaynakları yatırımlarının ve tesislerin planlanması ve işletilmesinde iklim değişiminin söz konusu 
etkilerinin de göz önünde bulundurulması ülke çıkarları acısından büyük önem taşımaktadır (Özgüler, 2002)

İklim değişkenlikleri etkilerinin değerlendirilmesi için mutlaka “risk tabanlı tasarım” (senaryo üretimi, iklim 
değişikliği senaryolarının bölge bazında irdelenmesi, karar vermede risklerin hesaplanması) uygulamalarına yer 
verilmelidir. Bu yaklaşım, iyi su yönetimi için zorunlu bir işlevdir ve küresel ısınma, yönetimsizliğin veya hatalı 
yönetimin bahanesi olmamalıdır. Özellikle küresel ısınmanın entegre su yönetiminde öngörülen tüm adımları et-
kilemesi beklenmekte; bu nedenle oluşturulacak yönetim planlarında küresel ısınmanın içerdiği risk ve belirsiz-
liklerin bilimsel yaklaşımlarla belirlenmesi zorunlu görülmekte ve risk tabanlı tasarımın gerekliliği vurgulanmak-
tadır. (European Commission, 2000; Quevauviller, 2011; UN, 1992).

Geleceğin planlanması için elimizdeki mevcut verilerin belli bir sistem içinde derlenerek geleceğe ait senaryolar 
oluşturarak programlamaların yapılması gerekmektedir. Sektörler bazında tüketilen suyun ekonomik analizi 
yapıldığında insanlık ve ülke için önceliklerin belirlenip stratejik önem taşıyan sulama planlamasının acil olarak 
yapılması büyük önem taşımaktadır.
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Özet

Bitki örtüsü erozyon kontrolünde ve çölleşmede kilit rol oynayan bir etmendir. Kuraklık ve çölleşmenin durdu-
rulması ve ekosistemin sürdürülebilirliğinde bitkilerin bölgeye uyumu esastır. Bitkilerin bu uyum, adaptasyon 
kabiliyeti genetik yolla çeşitlenen yeni bireyler yoluyla gelişmektedir. Yeryüzündeki bütün canlılar varlığını sür-
dürmede; bitkilerle dolaylı ve dolaysız organik bir bağ kurmaktadır.  Farklı genetik özeliklere sahip ana ve baba 
bireylerin ekosistemde buluşması bal arısı ve rüzgârla gerçekleşen polinasyon (döllenme) işleviyle sürdürülmekte-
dir. Bal arıları bitkilerin salgı ve çiçeklerinden nektar ve polen toplarken döllenmesine polinasyon (tozlaşmasına) 
katkı sağlamaktadır. Genellikle nektarı karbonhidrat ve polenleri protein kaynağı olarak değerlendirmektedirler. 
Bal arısı yetiştiriciliği de bitki örtüsüne bağlı olarak yapılan bir hayvansal üretimdir. Evrim sürecinin temeli olan 
bu biyoçeşitlilik arıcılık faaliyetlerinin paralelinde artmaktadır. Ülkemiz Dünya’nın üç kıtanın arasında önemli gen 
merkezlerindendir. Farklı ekolojik bölgelere iklim koşullara uyum göstermiş arı ırk ve ekotipleri olduğu gözlen-
mektedir. Dört mevsimin ve çok farklı iklim şartlarının yaşandığı bir coğrafya olan ülkemizde; her yörede bölgeye 
has ekolojik şartlara uyum sağlayan arı ekotiplerinin kümelendiği gözlenmektedir. Arıcılık kültürü ve geçmişi 
oldukça eski olan Anadolu’da eski Hitit anayasasında arıcılıkla ilgili maddeler bulunduğu görülmektedir. Ülkemiz 
bal arısı koloni sayısı sıralamasında dünyada ikinci durumdadır. Biyoçeşitlilikte önemli farkları oluşturabilecek 
zengin arı gen kaynaklarına ülkemiz sahiptir. Ülkemiz; gezginci arıcılığa uygun farklı ekolojik bölgeleriyle, ende-
mik bitki genetik varyasyonuyla ve geniş florasıyla arıcılık için güçlü bir kapasite seviyesindedir. Dünyada yayılış 
gösteren 250 binden fazla çiçekli bitki türü arasında yaklaşık 20 bininin arılar tarafından ziyaret edildiği bilin-
mektedir. Yeryüzündeki en önemli on iki gen merkezinden biri olan ülkemiz; bitkisel biyoçeşitlilikte 10.000’in 
üzerinde doğal çiçekli bitki türü barındırmaktadır. Türkiye’de doğal veya kültüre alınan yaklaşık 300 bitki türünün 
nektarlı olduğu ve arıcılık açısından önem taşıdığı bildirilmektedir. Bitkisel üretim yapan üreticiler ve halkımız bal 
arılarının çiçek, meyve oluşumu ve ekolojik sürdürülebilirlik üzerinde olumlu etkiye sahip polinasyon yeterince 
bilincinde değillerdir. Polinasyon sonucunda artan biyoçeşitliliğin doğaya katkısı konusunda farkındalık düzeyi 
artırılmalıdır. Bitkisel üretimde ürün artırıcı etkisi olan arıların zarar yaptığı gibi yanlış yaygın inançlar bulunmak-
tadır.  Oysaki yalayıcı emici ağız yapısına sahip bal arıları zararlanma yapabilecek ısırıp parçalama özelliğinde 
olmadığından çiçeğe ve meyveye zarar vermezler. Bal arıları tarım ürünlerinde polinasyonla ekonomiye her yıl 
milyarlarca doların üzerinde katma değer kazandırmaktadır. Yeni genetik özeliklere sahip bireylerin oluşumuyla 
da doğal kaynaklar ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Bal Arısı, Ekoloji, Polinasyon

1.	 GİRİŞ

Son yıllarda Dünyamız çok hızlı ekolojik, sosyolojik ve ekonomik değişimler yaşamaktadır. Sınırlar önemini hızla 
yitirmektedir. Küreselleşen dünyada ortak sorunlar üzerine etkili çözümler üretilmesi bilinci artmaktadır. Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Birliği gibi son yüzyılda kurulan ve devamlı genişleyen birlikte hareket etmeye odaklı unsurlar 
kollektif yaşamın sorunlarına dönük sürekli çözüm arayışı içindedir. Yeni canlıların ortaya çıkması biyoçeşitlilik 
ve evrimleşmesi ekolojinin sürdürülebilmesindeki temel işlevdir. 

Bir bölgedeki genlerin, türlerin ve ekosistemlerin toplamına o bölgenin biyolojik zenginliği veya biyoçeşitlilik 
denir. 
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Ekosistemdeki türler;

• Havayı ve suyu temizler,

• Artıkları ayrıştırır ve detoksifiye eder,

• Aşırı hava koşullarının ve sel baskınlarının etkilerini azaltır,

• Bitkilerin tozlaşmasını ve tohumların yayılmasını sağlar,

• Toprak oluşumunu ve korunmasını sağlar (erozyonu önler.),

• Temel gıda ve lif kaynağıdır,

• İlaç kaynağıdır.

Hayvansal ve bitkisel gıda kaynaklarımızın kökeni, doğadaki yabani türlerdir. Eğer zirai türlere yakından akraba 
olan yabani türler kaybolursa; hastalıklara dayanıklı ürünlerin geliştirilmesinde, ürün kalitesini geliştirmede kulla-
nılabilecek genetik kaynaklar kaybedilmiş olur.

Pirinçte hastalık yapan yok edici “çimen virüsü” salgınına, bu türün 7.000 popülasyonu taranarak ve virüse daya-
nıklı yakın akrabaları saptanarak çözüm bulunmuştur.Islah çalışmaları ile dirençli olan ticari pirinç varyetelerinin 
üretimi sağlanabilmiştir.

Kahve ağaçlarına hastalık bulaşması sonucu yapılan araştırmalar, Etiyopyaʼdadirençli bir çeşidin bulunması ile 
önlenmiştir.

Dünya gıda tüketiminin yaklaşık %8ʼini, 20 bitki türü sağlamaktadır. Bu bitkiler ve yabani türlerinin korunması 
çok önemlidir. Yakın zamanda ABDʼde görülen toplu arı ölümleri endişelere yol açmıştır. Sebze ve meyvelerin 
tozlaşmasının %80ʼinden arılar sorumludur.

Bu arıların yok olmasının açabileceği ekonomik kayıp ve çevresel felaketin boyutları çok büyük olabilir.

Nitekim arı polinasyonunun arısız parsellere göre 1997 yılında % 31,83–82,01; 1998 yılında ise % 18,75–68,60 
arasında verim artışına neden olduğu; ayrıca bin tane oranı, tane eni ve boyu, yağ ve protein oranları üzerinde etkili 
olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; yüksek verim açısından ayçiçeğinde arı polinasyonunun önemli rolü olduğu 
özellikle yağ açığının kapatılması ve yüksek verim değerlerine ulaşılması açısından büyük önem taşıdığı belirlen-
miştir (Anadolu,2001).

Eczanelerden aldığımız ilaçların büyük bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak başta bitkiler olmak üzere çeşitli 
türlerden elde edilmektedir.

En büyük biyoçeşitlilik tropiklerdedir. Maalesef, tropikal ormanlar, büyüyen insan populasyonunu desteklemek 
ve onlara yer açmak için kesilmektedir. Özellikle Endonezyaʼdaormanları yok etme hızı çok yüksektir. Bu böyle 
devam ederse orada yaşayan birçok canlı türü tehlikeye girecektir.

İnsanların doğal kaynakları kullanmasına ilişkin geçmişte ve ne yazık ki günümüzdede yaptığı yanlışlar, gelecek 
açısından kaygı duymayı gerektirmektedir.

Türkiyeʼde; Asya fili, yaban öküzü, yaban eşeği, aslan, çita, Anadolu leoparı ve kelaynak soyu tükenen hayvanlar-
dır. Vaşak, sansar, ceylan, yaban koyunu-keçisi, kunduz, Akdeniz foku, Mersin balığı ve 28 kuş türü soyu tükenme 
tehlikesinde olan hayvanlardır.

Kuzey Amerikaʼda tatlı sularda yaşayan 123 hayvan türünün, 1900 yılından bu yana soyu tükenmiş ve yüzlercesi 
de yok olma tehlikesi altındadır.

Dünyaʼda kuşların %21ʼi, memelilerin %21ʼi yok olma tehlikesi ile karşı karşı karşıyadır. Dünyadaki tatlı su balık 
türlerinin %30ʼunun nesli tükenmiştir. Kayıtlar tutulduğundan beri 730 bitki türü yok olma tehlikesi altındadır ve 
200 tür ortadan kalkmıştır.

Birleşmiş Milletler tarafından 2005 yılında hazırlanan Millenium Ekosistem Değerlendirme Raporunda ekosis-
temler su arıtma, toprak besin ve tozlaşma geri dönüşümü dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunduğu 
belirtilmektedir. İnsan refahı için küresel bir girişim olan, ekosistem hizmetlerinin hayati önemini gösterdi ve 
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bunların üçte ikisinin düşüş veya tehdit altında olduğunu belirti(EC,2014).

Uygarlığın gelişmesinde en önemli adımlardan biri tarım ve hayvancılığın insanlar tarafından benimsenmesidir. 
Doğa ile mücadelesi yaşamın her döneminde devam eden insan çevresiyle uyum sağlama arayışındadır. Canlılarla 
sürekli etkileşim halinde olan insan onları doğru yönetmenin faydalarını sürekli görmektedir.

Küresel ısınma canlılar için çok önemli sonuçlar getirmektedir. Ekolojik dengenin çok bileşenli yapısında ısınma 
bütün objeleri ilgilendirmektedir. İnsanlığın kalkınma, yaşam standardını yükseltme amacıyla artan sanayileşme 
çabası ekolojik dengeye olumsuz etkiler yapmaktadır.

Bitkisel ürünlerin oluşumunda döllenme elzem bir aşamadır. Dişi çiçeklerin erkek polenlerle buluşması genel-
likle böcekler ve rüzgarla olmaktadır. Böceklerin çiçeklerin içindeki tatlımsı yiyecek nektara ulaşmak isterken 
üzerlerine yapışan polen tozları çiçekten çiçeğe taşınmaktadır. Rüzgar çok karışık poleni taşımakta ve her zaman 
uygun zamanda ulaştırmamaktadır. Günümüzde rüzgarın taşıdığı polenlerin dişi çiçekle buluşamaması ihtimalini 
değerlendiren ve polenizasyonu artırmak isteyen bitkisel üreticiler yaygın olarak böcekleri kullanmaktadır. Bal ve 
bombus arısı bu böceklerin en önemlileridir.

Ancak böceklerde pestisit zararıyla sürekli artan bir baskı altındadır. Yaygınlaşan kullanım ekonomik üretim yap-
manın bir gereği olarak açıklanmaktadır. Kimyasalların kullanımı konusundaki duyarlılık toplumda yaygınlaşmak-
tadır. Zirai üretimi artıran DDT kimyasalının olumsuz etkilerine vurgu yapan R. Carson’un “Sessiz Bahar” adlı 
kitabı öncü olmuş ve ekonomik karlılık peşindeki DDT üreticilerinin önemli tepkisini çekmiştir. Günümüzde ise 
çevreci yaklaşımlar daha genel kabul görmektedir. 

Günümüzde organik ve iyi tarım gibi yasal öncelik ve destekler alan uygulamalar artmaktadır. Üretimde miktarın 
yanında kalitenin de ön plana çıktığı bu tarz üretim modellerinde temel yaklaşım ekolojik dengeyi korumaktır. 
Sağlıklı gıda arayışındaki insanlık bu üretim modellerini hızla benimsemiştir. Bu çalışma da bal arılarının katkısı 
incelenmiştir.

2.	 MATERYAL VE METOT

Bal arısı (Apis melifera L.) insanoğlu tarafından evcilleştirilmiştir. Esas ürünü olan bal yanında zamanla insan 
sağlığı için arı sütü, polen, propolis ve arı zehiri gibi ek ürünleriyle alternatif tıp alanında dünyanın hemen her 
bölgesinde yaygın kullanılmaya başlanmıştır.

Bal arısı doğadan nektar, polen, propolis ve su toplamaktadır. Bal arısı bal üretiminde nektarı kullanmaktadır. 
Nektar, polen ve propolisin arıcılıktaki gibi toplanmasından başka bir şekilde ekonomik olarak toplanması müm-
kün değildir. Bu kaynakların başka üretim sahalarında hammadde olarak değerlendirilme olanağı da arı olmadan 
mümkün değildir. Mevcut nektar, polen ve propolis kaynağının yegâne toplayıcı olan bal arısı herhangi bir bitkisel 
yatırıma gereksinim duymamaktadır. Ekonomik anlamda arıcılık çok az yatırım ve girdi ile yapılabilecek ideal bir 
kırsal kalkınma yatırımı özelliğindedir. Artan nüfusla beslenmede görülen yetersizlik arı ürünlerinin önemini de 
gittikçe artırmaktadır. 

Bal arısı kendi ürünleri ile meydana getirdiği bu katkıların çok daha fazlasını kültür bitkilerinin tozlanmasındaki 
katkısıyla meydana getirmektedir. Bu nedenle bal arısı bitkisel üretimin vazgeçilmez dayanaklarından birisidir ve 
insanoğlu bugünkü varlığını önemli ölçüde bal arılarına borçludur. Bazı bilim adamlarının belirlemelerine göre 
bal arısının dünyadaki bütün tozlayıcılar içerisindeki payı %85 dolayındadır. Arıcılığın bu yolla bitkisel üretime 
katkısının ekonomik boyutu kendi ürünlerinin ekonomik düzeyinin 15 katı dolayındadır. Ayrıca doğal çayır ve 
meralardaki tozlama hizmetinin ekonomik yönünden başka bu bitkilerin üreme ve gelişmesini sağlaması nedeniyle 
erozyonu önleme yönünde de oldukça önemli katkı sağladığı da unutulmamalıdır (Doğaroğlu,2006). 

Türkiye dünya ballı bitkiler florasının 3/4’üne sahiptir. Zengin florası, uygun ekolojisi ve koloni varlığı bakımın-
dan büyük bir arıcılık potansiyeline sahiptir.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde arıların bitkilerde döllenme (polinasyon) yoluyla sağladığı fayda bal 
üretimi ile sağladığı ekonomik faydayı geçer duruma gelmiştir. Ülkemizde özellikle bitkisel üretim alanındaki üre-
ticilerimiz bu konudaki bilgileri yaygın olarak eksiktir. Bu çalışmada yayım ihtiyacı bulunan bu sahada farkındalık 
oluşması gereken arıların bu polinasyonla biyoçeşitliliğe sağladığı fayda incelenmiştir.

Bitkisel üretimle uğraşan bazı üreticiler bal arılarının çiçek ve meyve üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu 
inancı ile arıcılara karşı bir tutum içerisinde bulunmaktadırlar. Bu tutum arıcıları huzursuz etmekten öte asıl ürün 
kaybı nedeniyle bitkisel üretimle uğraşanları mutsuz etmektedir. Oysa yalayıcı emici ağız tipi olan bal arısı ısırıp 
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parçalama özelliğine sahip olmadığından çiçeğe veya meyveye zarar vermediği gibi ona her yönüyle yararlı ol-
maktadır (Doğaroğlu,2006).

Ülkemizde arının bitkisel üretime sağladığı fayda hızla toplumca anlaşılmaktadır. Dünya’da biyoçeşitliliğin in-
sanlığın geleceğine etkileri bilimsel olarak vurgulanmıştır. Avrupa, biyoçeşitliliğin korunması anlamında bazı 
ilerlemeler kaydetmiştir. Son 30 yıl içerisinde Avrupa Birliği, biyoçeşitliliği korumak amacıyla tüm Üye Ülkeler 
genelinde yaklaşık 25.000 korumaya alınan (2) alandan meydana gelen bir ağ oluşturmuştur. Bu da 880.000 km2, 
yani AB yüzölçümünün %17’sine karşılık gelmektedir. Natura 2000 olarak bilinen bu koruma alanları dünyadaki 
en büyük koruma alanı ağını meydana getirmektedir (AÇA, 2010) . 

Arılar besin elde etmek için çiçeklerden polen ve nektar toplar ve bu sırada da ekonomik önemi olan bitkiler de 
dahil olmak üzere pek çok bitkinin tozlaşmasını sağlarlar. 

Arıların beslenmesi için özellikle yavru büyütme için mutlaka polene ihtiyaç vardır. Polen, protein, yağ, vitamin 
ve mineral madde kaynağıdır. Polen olmadan koloni kuluçka faaliyetini sürdüremez. Arılar birkaç çiçeği dolaştık-
tan sonra vücudu üzerindeki poleni orta bacağındaki tüyler vasıtasıyla arka bacaklarında bulunan polen sepetine 
aktarılarak kovana getirir ve petek gözüne bırakır. Kovan içi hizmeti gören genç işçi arılar bu poleni göz içerisine 
çene ve başı ile yerleştirir ve dili ile de nemlendirir (Anonim, 2014).

Bir polen yükü olan iki topu yapabilmek için 50-100 çiçek ziyaret edilmesi gerekir.  Bir petek gözün polenle dol-
ması için 1500 yonca çiçeğinin ziyaret edilmesi gerekmektedir. Polen toplamak için günlük uçuş sayısı ortalama 
6-8 olmasına rağmen bu sayı 45’e kadar çıkmaktadır. Bir polen topunun ağırlığı 12-25 mgr arasında değişmektedir. 

McGregor (1973), besin üretiminde böcek tozlaşmasına dair ilginç bir noktaya dikkat çekmektedir. Dünya nüfu-
sunun üçte ikisini barındıran Güney-doğu Asya’da temel besin pirinç olup böceklerle tozlaşma sonucu elde edilen 
besin toplam besin üretiminin %1’ini oluşturur. Buna karşılık ABD’de üretilen besinin yarısı bitkisel besinlerdir. 
Bunun %15’ini böceklerle tozlaşmaya bağımlı bitkiler oluşturur. Üretilen toplam besinin diğer yarısını hayvansal 
kökenlidir. Bu oranın %50’si de böceklerle tozlaşan bitkiler kullanılarak elde edilir. Sonuçta ABD’de üretilen besi-
nin üçte biri böceklerle tozlaşma sonucudur ve bu da yaklaşık 40 milyar Amerikan Doları’na denktir.

Bal arılarındaki biyoçeşitliliğin azalması devam etmektedir.Özellikle neonikotonoid gibi pestisitler ciddi arı zarar-
lanmalrına yol açmaktadır. Birlikte tüm hayvan kaynaklı polinasyonunda çıkarak, Gallai ve ark. tarafında  2008’de 
yapılan bir araştırmada  gıda bitkileri için tozlaşma değerinin (yem dahil değildir) % 10 eşit olduğu ve bunun 
dünya gıda üretim değerinin, yılda 153 milyar Euro olduğu belirtilmektedir.Ama daha da endişe verici olanı po-
linatörlerdeki azalmanın gıda üretiminde kıtlık oluşturacağı tahminidir.Sebze ve meyveleri bitkileri etkilecek bu 
tozlayıcı kayboluşu  vitamin ve mineral sıkıntısı sonuçlanacaktır (Blacquière, 2014).

Toplam bal üretimi bakımından dünyanın yıllara göre 6. veya 7.sırasında yer alan ülkemizde koloni başına ortalama 
yıllık bal üretimi 15–20 kg dolayında değişmektedir ki bu değer ekolojik durumu ve floral kaynakları ülkemiz ola-
nakları ile karşılaştırılamayacak düzeyde olan çoğu ülkelerin gerisinde bulunmaktadır. Bu durum arıcılık sektörünün 
ne denli ilgisiz kaldığını ve günümüze değin alınan önlemlerin yetersizliğini kanıtlar niteliktedir(Doğaroğlu,2006).

Arılar yoluyla tozlaşan bitkilerin listesi oldukça kabarık olup, bu bitkilerin doğrudan meyve, sebze ve tohum ola-
rak değerleri düşünüldüğünde Amerika Birleşik Devletlerinde bu değer 8 milyar Amerikan Dolarına ulaşmaktadır. 
Ancak durumun dolaylı sonuçları düşünüldüğünde çok daha ileri boyutlara ulaşılabilir. Örneğin arılarla tozlaşan 
yonca, hayvan besini olarak kullanılır ve bu sisteme et ve süt olarak girer. Bu nedenle arılarla tozlaşma zirai üretim 
açısından oldukça önemli bir husustur. Bunların haricinde arılarla tozlaşma doğalda bulunan pek çok bitkinin de 
üremesini sağladığından ekosistem için de elzem olup buna değer biçmek imkansızdır (Anonim, 2014). Bu biyoçe-
şitliliğin kilit canlısı bal arısıdır. Belirtilen önemine ve ülkemizin dünya ülkeleri sıralamasında oldukça önemli bir 
yeri olmasına karşın arıcılık sektörüne gereken önemin verilmekte olduğunu söylemek ne yazıktır ki olası değildir...

3.	 SONUÇ

Biyoçeşitlililiği insanlığın devamının temeli sürdürülebilir kılacak güvenli, güvenceli gıda üretimini öngören stra-
tejilerle yönetmek gerekmektedir.   Yasal önlemler ve ilgili yasal düzenlemelerin yapılması şu önceliklerde plan-
lanmalıdır.

Biyoçeşitlik konusunda toplum bilincinin oluşturulması ve artırılması yayım yoluyla sağlanmalıdır. Pestisit ve 
kimyasal kullanımı konusunda etkin kontrol mekanizmaları kurulmalıdır. İlgili konularda ihtisas kuruluşlarının et-
kinleştirilmesi AR-GE çalışmalarını hızlandıracaktır. Bilinçli üretici ve tüketicinin eğitim yoluyla bilgi birikimini 
artırılmalıdır.
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Üretimde nitel ve nicel artışın hedeflenmesi finans sorunlarının çözümüne bağlıdır. Gıdamızın çoğunun kaynağı 
olan tarım ve hayvancılık üretim alanlarında devlet fiyat politikasının oluşturulması ve damızlık sorununun çözü-
münde bilimsel yöntemlerin kullanılmasını teşvik etmelidir.

Kendi türündeki biyoçeşitliği ıslah yoluyla ekotipler oluşumunu zorunlu kılmaktadır. Ana arı, arıcılığın en önemli 
unsurudur. Gelecek nesillerin genotipini ana arı belirlemektedir. Bu konuda çalışan akademik kurumlar, Sivil top-
lum kuruluşları ve kamu kurumları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

Artan önemine koşut olarak toplumsal kültürü ve bilimi yüksek ileri toplumlarda bal arısı doğal çevrenin vazgeçil-
mez bir öğesi olarak kabul edilmiş ve arı insan ilişkisi geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunun sonucu olarak müzelerde 
evcil hayvanlar arasına mutlaka bir kovan konulmuş, fuar ve sergilerde canlı arılar insanlara sunulmuş ve hatta arı 
yaşamını tüm boyutları ile insanlara sergilemek amacı ile canlı müzeler dahi oluşturulmuştur.

Bütün bu görüşler altında insana ve doğaya hiçbir zararı olmadığı gibi insan sağlığı ve yaşamı açısından son derece 
önemli katkılar sunan bal arısının ve arıcılığın desteklenmesi gerek bireyler ve gerekse devletler tarafından önemle 
ele alınmalıdır. Arıcılık konusundaki ülkemizdeki kaynaklar başta genetik kaynaklar olmak üzere optimum ölçekte 
kullanılmalıdır. Farklı ekosistemler için farklı arı ırklarının ıslahı ulusal öncelikler içerisinde mutlaka geliştirilmelidir.
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RÜZGAR EROZYONU SORUNU OLAN BÖLGELERDE TARIM ARAZİLERİNDE 
YEŞİL KUŞAK OLUŞTURULMASINDA ÇATAK PROJESİNİN KATKISI VE ETKİN-

LİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Erdal GÖNÜLAL1 - D.Ali ÇARKACI1 - Çetin PALTA2 - A.Haşim KESKİN1 - Mahmut YAVUZ3

1 Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Meram/KONYA
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki MYO  Lapseki/ÇANAKKALE

3 Ereğli Tarım İlçe Müdürlüğü   Ereğli/KONYA

ÖZET

İnsanoğlunun artan nüfusa paralel olarak sahip olduğu teknolojiyi de kullanarak toprak üzerindeki üretim baskısını 
artırması topraklarımızda başta organik maddenin azalması olmak üzere toprağın agregat stabilitesinin bozulma-
sına ve sonuç olarak erozyonun artmasına  sebep olmuştur. İç Anadolu Bölgesi ve özelliklede Konya Havzası’nda 
sulu tarımın artmasıyla birlikte toprak daha fazla baskıya maruz kalmakta yapısı bozulmakta, kalitesi her geçen 
gün azalmakta ve erozyon riski artmaktadır.

Sulu tarım alanlarında toprak üzerinde artan, toprağın kalitesini bozan ve erozyon riskini artıran bu duruma karşı  
farklı canlı rüzgar perdelerinin kullanılması rüzgar erozyonunun önlenmesinde önemli etkiye sahiptir. Sonuçta tüm 
bu iyileştirmeler toprakların erozyona karşı duyarlılığının azalmasına yardımcı olmaktadır.

Bu çalışma 2014 yılında Konya Ereğli’de ÇATAK projesi uygulanan alanlarda projenin etkinliği ve son durumunu 
belirlemek amacıyla yürütülmüştür..

Anahtar Kelimeler:ÇATAK,Rüzgar erozyonu,yeşil kuşak,toz taşınımı

ABSTRACT

In parallel with the growing population of mankind, using of owned technology of theirs has increased production 
pressure on the soil so especially reduction including of organic matter in the soil, degradation of aggregate structu-
re of soil and as a result this led to rising of erosion in land. Soil is exposured to more pressure with the increasing 
of irrigated agriculture in Central Anatolia region and especially Konya Closed Basin and the structure of soil has 
been deteriorating, the quality of soil has been decreasing in this region with each passing day and as a result the 
risk of erosion in the soil has been increasing.

Against this disturbing the quality of soil in irrigated areas and increasing the erosion risk in land, use of live shelter 
belt has significant effect in improve of the some physical properties of soil, helped to reduction of susceptible to 
erosion of soil.

His study was conducted in 2014 in Konya Eregli where  in CATAK project carried out in areas   the effectiveness 
of the project and to determine the final status. 

Key Words: ÇATAK, wind erosion,live shelter belt,dust movement
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GİRİŞ

Dünya  nüfusu her geçen yıl hızla artmakta ve birçok insanın yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşması zorlaşmaktadır. 
Yerleşik düzene geçiş sürecinde insanlar doğadaki mevcut bitkisel ürünlerden yararlanmış bu dönemde, çevredeki 
bitkisel ürünler karın doyurmak için yeterli olmuş ve    bu dönemde, bitki ve toprağın doğal yapısına müdahale 
edilmemiş ve toprak üzerinde bir üretim baskısı oluşturulmamıştır.

İnsanoğlunun yerleşik  düzene geçişinden günümüze doğru ilerleyen tarihi süreçte, ilk önce geliştirdikleri ilkel 
aletlerle yavaş yavaş toprağa ve bitkiye müdahale etmişler günümüzde gelinen noktada artan nüfusun ihtiyaç-
larının karşılanması amacıyla son derece güçlü ve teknolojik aletlerle toprak ve bitki üzerindeki baskı artmıştır. 
(Akkaya A,2008)

Bugün ülkemizin birçok tarım toprağı rüzgar erozyonu tehdidi altında olup, günümüz ekonomik şartlarında üze-
rindeki üretim baskısı daha da artmaktadır.  Ülkemiz genel alanının % 0,5’ini oluşturan 465,913 ha toplam rüzgar 
erozyon  alanının %69,22’si (322.474 ha) Konya ,% 26,34’ü (122.741 ha) Niğde ili sınırları içindedir. Konya ilinde 
ise en fazla rüzgar erozyonu sorunuyla karşı karşıya kalan ilçe 103.000 ha alanla Karapınar ilçesidir.

Tablo 1. Ülkemizdeki rüzgar erozyonu alanları((Abalı ve ark., 1986).

69%

26%

3% 1% 1% 0%

ÜLKEMİZDE RÜZGAR EROZYON ALANLARI

KONYA NİĞDE KAYSERİ KARS MERSİN SAKARYA

08.05.20155

Tablo 2.Çalışmanın yürütüldüğü bölgeye benzerlik gösteren Karapınar ilçesinin uzun yıllar rüzgar hızı ve yönleri



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

349

II.CİLT

Rüzgâr hızları 1970’ten önceki dönemde 117-118 km/saat,1970-2006 döneminde ise 108,7 km/saat değerlerine 
ulaşmıştır. Hızı 38,9-61,56 km/saat arasında olan kuvvetli rüzgârların estiği gün sayısı 1963-1970 döneminde yılda 
83 gün iken, 1970-2006 döneminde 69,3 güne düşmüştür. 

Fırtınalı gün sayısı da 24,4 günden 9 güne düşmüştür. Ancak hızı 70-100 km arasında olan hızlı rüzgârlar devam 
etmektedir. 

Bölgenin organik maddece fakir olması,erosif rüzgarların yoğunluğu ve şiddeti bölgede uygulanan ÇATAK pro-
jesinin önemini daha da artırmıştır. Bölgede rüzgar erozyonun önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmakta 
olup bunlardan bir tanesi de 2006 yılında o zamanki ismiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 4 ilde pilot ola-
rak başlatılan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) projesidir. Bu pilot uygulamalardan biriside 
Konya Ereğli ilçesinde yapılmış ve bugün itibariyle proje 8 yılını doldurmuştur. Projenin farklı uygulamaları olup 
bunlardan biride tarım arazilerinde yeşil kuşak oluşturulmasıdır. Konusu ve içeriği ile Bakanlıkça uygulanan diğer 
projelerden farklı olan ve amacı doğal kaynakları korumak ve geliştirmek olan bu projenin başarı durumu önemli 
olup bu çalışmada özellikle rüzgar erozyonuna  karşı üretici işbirliği ile tarım arazilerinin etrafına oluşturulan yeşil 
kuşak çalışmalarının son durumları değerlendirilecektir. Çatak projesinde uygulanan yeşil kuşak çalışmalarının 
çıktıları ülkemizde benzer sorun yaşayan alanlara model oluşturması açısından önemlidir. 

Materyal ve Metot

•	 Çalışma 2014 yılında ÇATAK Projesinin yürütüldüğü Konya Ereğli İlçesinde projenin yeşil kuşak oluşturul-
ması kategorisinden 2006 yılında faydalanan 73 üreticiden 50 si  ile anket yapmak suretiyle yürütülmüştür. 
.(Ereğli Tarım İlçe Müdürlüğü ÇKS kayıtları)  Ankette 17 soru sorulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiş olup 
aynı zamanda canlı perdeleme yapılan alanlarda gözlemlerde yapılmış projenin son hali incelemiştir. . Ereğli 
de 2006 da uygulanmaya başlanan  ÇATAK projesi ilk olarak Akgöl yakınındaki köylerde başlamış olup gü-
nümüze kadar 10.000 dekar tarım alanının etrafında yeşil kuşak oluşturulmuştur.

•	

1. İşletmecinin yaşı ve eğitim durumu
2. ÇATAK projesini ilk öğrendiğiniz yer?
3. Faydalanma beklentileriniz.
4. Projeden sonra aynı uygulamayı kendiniz başka arazilerinize yaptınız mı?

5. ÇATAK projesini başarılı buluyor musunuz?
6. ÇATAK projesi gelirinizi artırdı mı?
7. ÇATAK projesi köyünüzde erozyon gibi çevre sorunlarının çözümüne katkı sağladı 
mı?
8. ÇATAK projesine katılmayı çevrenizdeki çiftçilere önerimi siniz? 
9. ÇATAK projesinin geliştirilmesi için önerileriniz nelerdir
10. Çatak projesiyle kaç dekar uygulama yaptınız? 
11. Ağaç dikiminde kullandığınız türler

12-Dikim mesafesi ne kadar
13.Başarılı türler hangisidir.

14- Ağaçlandırmalarda düzenli bakım ve sulama işlerini sürdürüyor musunuz?
15-Doğal hayata katkısını gözleyebiliyor musunuz?
16-Ağaçların günümüze kadar canlı kalmasında etkili olan faktörler nelerdir.
17-Yeşil kuşak oluştururken karşılaştığınız sorunlar nelerdir.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

1. Yapılan çalışma sonucunda ankete katılan üreticilerin % 8 ‘ i 30-40 yaş aralığında, % 28’i 40-50 yaş aralı-
ğında, % 24 ‘ü 50-60 yaş aralığında, % 40 ‘da 60 yaş üzeri olup projeye başvuruda tarla sahibi olma şartı yaş 
ortalamasının yüksek olmasının nedenlerinin başında gelmektedir.

2. Çatak projesini ilk öğrendiğiniz yer sorusuna katılımcıların %70’i Tarım Müdürlüğü, %20’si çevredeki çiftçi-
ler, % 5 ‘ide TV ve İnternet cevabı vermiştir.

3. Faydalanma beklentileriniz nelerdir sorusuna üreticilerin % 50 ‘i Destek için, % 8 ‘ u ağaç dikimiyle çevreye 
katkı sağlamak için ,% 42’u Tarım Müdürlüğünün yönlendirmesi ve desteği için cevabını vermişlerdir.

4. Projeden sonra uygulamaları başka arazilerinize destek almadan yaptınız mı sorusuna üreticilerin %20’u evet  
% 50 ‘ı hayır, %30’u kuruyan ağaçların yerine yenisini diktim cevabını vermiştir.

5. Projeyi başarılı buldunuz mu sorusuna üreticilerin tamamı evet yanıtını vermiştir.

6. ÇATAK projesi gelirinizi artırdı mı sorusuna %60’ı evet %30 Kısmen ,%10 artırmadı cevabını vermiştir.

7. Proje köyünüzdeki erozyon gibi çevre sorunlarının çözümüne katkı sağladımı sorusuna üreticilerin % 64 evet, 
% 20’ si kısmen , %16 sı ise hayır cevabını vermiştir.

8. Projeye katılmalarını çevrenizdeki çiftçilere önerir misiniz sorusuna üreticilerin % 80’ evet derken % 20 ‘si 
bakımı ve sulaması zor ve geri ödeme olduğu için hayır cevabı verdiler.

9. Projenin geliştirilmesi için önerileriniz nelerdir sorusuna üreticilerin %50 si sulama ile ilgili devletin katkı 
yapmasını, %30 destek miktarının artarak devam etmesini,%20 si kurağa daha iyi dayanan ağaç türlerinin 
devletçe üreticiye verilmesi cevabını vermişlerdir.

10. ÇATAK projesinde kaç dekar alanda çalışma yaptınız sorusuna üreticilerin % 10 ‘i 10-20 dekar arası  , % 40‘si 
20-50 dekar arası , % 20 ‘si 50-100 dekar arası, % 30 ‘u 100 dekardan fazla cevabını vermiştir.

11. Dikimde kullandığınız ağaç türleri nelerdir sorusuna üreticilerin % 20 ‘si iğde, % 26 ‘ sı akasya, % 16’sı mah-
lep, % 6 sı dişbudak, % 14 ‘ü iğde-akasya karışık, % 12’si İğde-akasya-mahlep karışık, % 6 sıda diğer türler 
cevabını vermiştir.

12. Dikim mesafesi ne kadar cevabına üreticilerin % 80 ‘i 1 metre ,% 20 si 1,5 metre cevabını vermiştir.

13. Sizce sahanızda başarılı olan  ağaç türleri hangileri cevabına üreticilerin % 70 ‘i iğde ve akasya , % 20 si mah-
lep ,% 5 i dişbudak ,% 5 ,ide diğer türler cevabını vermiştir.

14. Ağaçlandırdığınız sahalarda düzenli sulamaya devam ediyor musunuz sorusuna üreticilerin % 65 i arazimizin 
içine ektiğimiz ürünlerle beraber onları da suluyoruz , % 15 si yılda 1 yada 2 kez sulamaya çalışıyorum, % 20 
si de sulamıyorum cevabını vermiştir.

15. Projenin doğal hayata katkısını gözleyebiliyor musunuz sorusuna üreticilerin %40 ‘ buğday ekili alanlarımız-
da süne zararlısı azaldı (Predatör çoğaldı) ,%20 si kuş sayısı arttı,%25 i artık sulama kanallarımız toprakla 
dolmuyor derken % 15 i çok fazla bir etki olmadı etki olması için zaman geçmesi gerekir cevabını verdiler.

16. Ağaçların günümüze kadar canlı kalmasında etkili olan faktörler nelerdir sorusuna üreticilerin % 58’ i 3 yıl 
boyunca yapılan kontroller, % 30 ‘u Alınan desteğin faiziyle geri ödenmesi durumu, %10 ‘u Ağaçlandırmanın 
bölgemize fayda getirmesi bilinci, %2  si verdiğim emekler boşa gitmesin diye cevabını vermişlerdir.

17. Yeşil kuşak oluştururken karşılaştığınız sorunlar nelerdir sorusuna üreticilerin %60 ‘i Sulama işleminin zor 
olması  % 10 Ağaç dikim ve bakım konusundaki bilgi eksikliği % 25’ i çobanlar % 5 ide diğer cevabını ver-
mişlerdir.
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Projenin son durumu , üreticilerin projeye bakışları ve yeni uygulanacak alanlarda model olması açısından yapılan 
anket ve saha çalışmalarıyla aşağıdaki maddeler halinde sunulan sonuçlara ulaşılmıştır.

1. Proje bölge çiftçisi tarafından kabul görmüş ve bunda Tarım teşkilatının etkili yayım çalışması önemli rol 
oynamıştır.

2. Projenin benimsenmesinde verilen destekleme miktarı önemli bir rol oynamıştır.

3. Proje sonucu verilen desteklerin bölge çiftçisinin gelirini artırdığı ve verilen desteklerin sulama yatırımlarında 
değerlendirildiği görülmüştür.

4. Projede dikimi yapılan ağaç türlerinden yarı kurak bölgelere en iyi adapte olabilen ve canlı kalma oranı en 
yüksek olanların iğde ve akasya olduğu görülmüş ,mahlebin büyümesinin yavaş olduğu görülmüştür. 

5. Projenin daha geniş sahalarda uygulanmasının önündeki en büyük engelin sulama sıkıntısı olduğu görülmüş-
tür.

6. Çatak çiftçisinin proje aşamasında karşılaştığı sorunlar arasında en büyük payı    sulamanın aldığı bunu bakım 
işleri ve çobanların koyun otlatırken ağaçlara zarar vermesi almıştır.

7. Yapılan arazi çalışmasında dikimi yapılan ağaçların büyük oranda canlı olduğu ve gelişmelerini devam ettir-
diği gözlenmiş olup bunda en büyük payı 3 yıl boyunca Tarım teşkilatı tarafından yapılan kontroller alırken 
2.sırayı alınan desteğin ağacın kuruması durumunda faiziyle geri alınması durumu oluşturmuştur.

8. Projenin mevcut halinde önemli bir kısmının tarla içindeki ürünle beraber sulanmaya devam ettiği görülmüş-
tür.Düzenli bir sulama yapılmadığı fakat canlılığını koruduğu ve büyümeye devam ettiği görülmüştür.

9. Dikim mesafesinin ağırlıklı olarak 1 metre olarak uygulandığı ve iyi sonuç verdiği belirlenmiştir.

10. Üreticiler Çatak projesinin daha da geliştirilmesi için destek miktarının artırılmasını ve sulama ilgili devletin 
katkı yapmasını talep etmektedirler.

Yukarıda maddeler halinde sayılan tespit ve gözlemlere dayanarak yürütülen  projenin Ereğli ayağının incelenen 
yeşil kuşak oluşturulması açısından başarılı bir çalışma olduğu ve buradan elde edilen verilerin ülkemizin  diğer 
alanlarında sözü edilen tespitler dikkate alınarak başarılı bir şekilde uygulanabileceği görülmüştür.

KAYNAKLAR:
ABALI, İ., TAYSUN, A., DOĞAN, O., ÖNMEZ, O., ÇANGA, M., 1986 . Orta Anadolu Bölgesinde Rüzgar Erozyonu Oluşu-

mu ve Alınacak Önlemler Rehberi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın no: 54, Rehber no: 9 Ankara.

AKKAYA, A. 2008 . Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü ÇKS kayıtları , 2014

KANTARCI D.M.,ÖZEL B.,ERTEKİN M.,KIRDAR E.,. 2011 Konya-Karapınar Kara Kumulu Ağaçlandırmalarında Kullanılan 
Altı Ağaç Türünün Bozkır Yetişme Ortamına Uyumu Konusunda Bir DEĞERLENDİRME Bartın Orman Fakültesi Der-
gisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19,

DMİ verileri .2014



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

352

II.CİLT



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

353

II.CİLT


